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( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ میمش 

باتک تاصخشم 

-1353 یضترم ، يداتسا ،  : هسانشرس

.نایتلادع يدهم  يداتسا ، یضترم  توافتم /) ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ میمش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 ملق ، نینط  دهشم : : رشن تاصخشم 

.ص  127: يرهاظ تاصخشم 

1-10-6173-964-978 لایر : 15000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

تنس لها  زامن --  : عوضوم

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  : عوضوم

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هدوزفا هسانش 

45ش8 1387 فلا /BP186: هرگنک يدنب  هدر 

297/353: ییوید يدنب  هدر 

1326401: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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ناناملسم توافتم  ياههاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن 

ناگدنروآدرگ

نایتلادع يدهم  يداتسا - یضترم 

1387

ص:2
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راتفگشیپ

.تسا هدازآ  زوسلد و  ناملسم  ره  رثأت  فسأت و  یهیام  یملع  يداقتعا و  لئاسم  رد  هژیو  هب  ناناملسم  فالتخا 

يزروـضرغ چـیه  نودـب  مه و  راـنک  رد  ینید  ناـملاع  هک  تسا  نیا  قّـقحم  ناـناوج  هژیو  هـب  ناناملـسم  هـمه  ياـهوزرآ  هـلمج  زا 
رظن مه  رتشیب  هچ  ره  رگیدـکی  يداقتعا  یهقف و  كرادـم  اـب  ییانـشآ  نمـض  هدومن ، ینیبزاـب  ار  ینید  دانـسا  كرادـم و  یـصخش ،

.دنوش

دوخ ات  میهد ، رارق  تقیقح  ناگدـنهوژپ  يروارف  یفالتخا  لـئاسم  رد  ار  یمالـسا  مهم  عباـنم  یخرب  اـت  مینآرب  اـهثحب  هسلـس  نیا  رد 
.دننک تواضق  یسررب و 

: دیامنیم هتسیاش  هتکن  دنچ  يروآدای  زاغآ  رد 

زا ات  میاهدیـشوک  یمالـسا  بهاذم  یهمه  هب  مارتحا  اب  اذـل  تسا ؛ هناهاگآ  باختنا  تخانـش و  يارب  يزاسهنیمز  اهنت  ام  فدـه  - 1
.مییامن جرد  ًانیع  ار  اهباتک  تاحفص  ریوصت  هتفرگ ، هرهب  عبانم  نیرتربتعم 

.میاهدرک زیهرپ  تیمهامک  بلاطم  نایب  لیضفت و  زا  هدومن و  هراشا  ثحب  ره  رد  تاکن  نیرتمهم  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  - 2

هب ثحاـبم ، هلـسلس  نیا  یهمادا  رد  ددرگ ، راـی  یهلا  قیفوت  رگا  میاـهتخادرپ و  یهقف  یهلأـسم  جـنپ  یـسررب  هب  باـتک  نیلوا  رد  - 3
.تخادرپ میهاوخ  يداقتعا  یهقف و  ياهشسرپ  ریاس  یسررب 

ص:3
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زامن رد  اهتسد  ندوب  هتسب  ای  زاب  لوا : شخب 

ص:4
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: هک تسا  حرطم  یخرب  يارب  شسرپ  نیا  تسا و  زامن  ماگنه  هب  اهتسد  ندوب  هتسب  ای  زاب  ناناملسم  نایم  توافتم  لئاسم  زا  یکی 

»؟ دنناوخیم زامن  زاب  تسد  اب  نایعیش  ارچ  »

.مییامنیم هراشا  اهباتک  نیرتربتعم  زا  كردم  هئارا  اب  هاتوک ، هتکن  شش  هب  راصتخا ، تیاعر  يارب  لاؤس ، نیا  خساپ  رد 

ص:5
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(1)

ترـضح نآ  هک  نیا  زا  يرثا  چیه  تسا ، هدش  دای  تایئزج  رکذ  اب  لیـصفت و  هب  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادـخ لوسر  هک  اهلقن  یخرب  رد 
.میباییمن دنتشاذگیم  مه  يور  زامن  ماگنه  ار  اهتسد 

شـش زا  یکی  هجام  نبا  ننـس  رد  هنومن  ناونع  هب  دـناهدومن ، قیدـصت  ار  زامن  تیفیک  نیا  مه  رگید  باحـصا  هک  تسا  نیا  بلاـج 
: میناوخیم تنس  لها  ربتعم  فورعم و  باتک 

هک نآ  ات  تفگیم ، ریبکت  دادیم و  رارق  دوخ  هناش  ود  ياتسار ) رد   ) يذاحم ار  شیاهتـسد  داتـسیایم  زامن  هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  »
(1)« .تفگیم ریبکت  هدناوخ و  تئارق  هاگنآ  تفرگیم ، رارق  دوخ  ياج  رد  وا  ياضعا  زا  يوضع  ره 

.تسا ادخ  لوسر  زامن  اب  قافوم  ندناوخ  زامن  زاب  تسد  اب  نیاربانب 

ص:6

دمحم نآ  فلؤم  دوش و  یم  ریبعت  هّتس  حاحص  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  تنس  لها  فورعم  ربتعم و  باتک  شش  زا  یکی  باتک  نیا  - . 1
.دشاب یم  يرمق  يرجه  لاس 275  يافوتم  هجام ) نبا   ) ینیوزق دیزی  نب 
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ص 11

هنسلا هالصلا و  هماقإ  باتک  (5/000)

َابَأ ُتعِمَـس  َلاَق : ٍءاَطَع ؛ ِنب  وِرمَع  ُنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  .ٍرَفعَج  ُنب  ِدیِمَحلاُدبَع  اَنَثَّدَـح  ٍمِصاَع ، ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  ِراَّشب ، ُنب  ُدَّمَُحم  انثدـح  - 1061
اَم ِهللا  َوَف  َِمل ؟ اُولاَق : .ِهللا  ِلوُسَر  ِهاَلَِصب  مُکُمَلعأ  اَنَأ  ٍدیَمُح : ُوبَأ  َلاَقَف  .َهَداَتَق  ُوبَأ  مِهِیف  ِهللا ، ِلوُسَر  ِباَحصَأ  نَم  ٍهَرشَع  ِیف  َِيِدِعاَّسلا  ِدیَمُح 

یَّتَح ِهیَدَی  َعَفَر  َُّمث  َرَّبَک ، ِهالَّصلا  َیلإ  َماَق  اَذإ  ِهللا  ُلوُسر  َناَک  َلاَق : .ضِرعأَف  اُولاَق : .یََلب  َلاَق : .ًهَبحُص  َُهل  اَنَمَدقَأ  َالَو  ُهَعَبَت ، َُهل  اَنِرَثکَِأب  َتنُک 
ُعَـضَیَو ُعَکرَی  َُّمث  .ِهیَبِکنَم  اَمِِهب  َيِذاَُحی  یَّتَح  ِهیَدَـی  ُعَفرَی  َو  ُرَّبَُکی ، َُّمث  .َُأَرَقب  َُّمث  .ِهِعِـضوَم  ِیف  ُهنِم  وضُع  ُّلُک  َّرِقَی  .ِهیَبِکنَم َو  اَـمِِهب  ّيِذاـُحی 
.ِهیَبِکنَم اَمِِهب  َيِذاَُحی  یَّتَح  ِهیَدَی  عَفرَی  َو  ُهَدِمَح » نَِمل  ُهللا  َعِمَس  : » ُلوُقَی َُّمث  .ًالِدَتعُم  .ُِعنُقیَالَو  ُهَسأَر  ُّبُصَی  .ًادِمَتعُم َال  ِهیَتَبکُر  یَلَع  ُهیَتَحاَر 

ُدُعْقیَف يَرُْـسْیلا  ُهَلْجِر  ِیْنثی  ُهَسْأَر َو  ُعَفْری  َُّمث  .ِهیَبنَج  نَع  ِهیَدَـی  َنَنب  ِیفاَُـجیَو  ِضرـألا  َیلإ  يِوهَی  َُّمث  .ِهِعِـضوَم  َیلِإ  ٍمظَع  َّلُـک  َّرِقَی  یَّتَـح 
َُّمث .ِهِعِـضْوَم  َیلِإ  ُهنم  ٍمْظَع  ُّلک  َعِجْری  یَّتَح  يَرـُسیلا  ِِهلجِر  یَلَع  ُسِلجَی  ُرَّبَُکی َو  َُّمث  .ُدُجْـسَی  َّمث  َدَجَـس  اَذِإ  ِهیَلْجِر  َِعباَصَأ  ُحَـتْفی  اَهیَلَع َو 

ِحاَِتتفُأ َدـنِع  َعَنـص  اَمَک  ِهیبِکنَم ، اَمِِهب  َيِذاَُحی  یَّتَح  ِهیَدَـی  َعَفَر  ِنیَتَعَکَّرلا  َنِم  َماَق  اَذِإ  َُّمث  .َکـِلذ  َلـثِم  يَرخُـألا  ِهَعکَّرلا  ِیف  ُعَنـصَیَف  ُموُقَی 
ِهَّقِـش یَلَع  َسَلَج  ِهیَلجِر َو  يَدـحِإ  َرَّخَأ  ُمِیلـسَّتلا  اَهِیف  یِـضَقنَی  ِیتَّلا  ُهَدـجََّسَلا  َِتناَک  اَذِإ  یَّتَح  .اَذَـکه  ِِهتَالَـص  ًهَّیَِقب  یَّلَُـصی  َّمُّث  .ِهَـالَّصلا 

.ِهللا ُلوُسَر  یِّلَُصی  َناَک  اَذَکه  .َتقَدَص  اُولاَق : .ًاکَّرَوَتُم  ِرَسیَألا ،

ثیدح 1060. هنسلأ - هالصلا و  هماقا  باتک  هجام ، نبا  ننس 

« دـصتقملا هیاـهن  دـهتجملا و  هیادـب   » دوخ یهقف  باـتک  رد  مشـش  نرق  رد  تنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  یبطرق  دـشر  نبا  نینچمه 
: دسیونیم

ص:7
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زا اهنآ  رد  یلو  هدش  رکذ  ربمایپ  زامن  تایصوصخ  نآ ، رد  هک  تسا  هدش  دراو  هلآوهیلعهللایلص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یحیحص  تایاور  »
ار یتایاور  تسا و  مزال  دندقتعم  یتعامج  اذل  ...تسا و  هدـماین  نایم  هب  ینخـس  پچ  تسد  يور  تسار  تسد  نداد  رارق  فتکت و 

« .تسا رتشیب  شلقن  تروص ، نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  فتکت  ینعی  یتدایز ، نیا  اهنآرد  هک  میریذپب 

ص:8

( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ www.Ghaemiyeh.comمیمش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 13

هالصلا باتک   112

اوفلتخا و  هالّصلا ، یف  هنسحتسملا  سولجلا  هئیه  نم  هئیهلا  هذه  نأ  یلع  ءاملعلا  قّفتاو  هعبصأب .» ریشی  يرـسیلا و  هتبکر  یلع  يرـسیلا 
.طقف ریشی  ناک  هنأ  تباثلا  و  کلذ ، یف  رثألا  فالتخال  عابصألا  کیرحت  یف 

یف هزاجأ  و  ضرفلا ، یف  کلام  کلذ  هرکف  هالـصلا ، یف  يرخالا  یلع  امهادحإ  نیدـیلا  عضو  یف  ءاملعلا  فلتخا  هسماخلا : هلأسملا 
هفص اهیف  تلقن  هتباث  راثآ  تءاج  دق  هنأ  مهفالتخا : یف  ببسلا  .روهمجلا و  مه  و  هالـصلا ، ننـس  نم  لعفلا  اذه  نأ  موق  يأرو  .لفنلا 

.کلذب نورمؤی  اوناک  سانلا  نأ  ًاضیأ  تبث  و  يرـسیلا ، یلع  ینمیلا  هدی  عضی  ناک  هنأ  اهیف  لقنی  مل  و  مالّـسلاو ، هالّـصلا  هیلع  هتالص 
تـضتقا کلذ  تتبثأ  یتلا  راثآلا  نأ  موق  يأرف  دـیمح ، یبأ  ثیدـح  یف  مالّـسلا  هالـصلا و  هیلع  هتالـص  هفـص  نم  ًاضیأ  کلذ  دورو 

یتلا راثآلا  یلإ  ریصملا  بجوألا  نأ  موق : يأرو  .اهیلإ  راصی  نأ  بیجم  هدایزلا  نأ  و  هدایزلا ، هذه  اهیف  لقنت  مل  یتلا  راثآلا  یلع  هدایز 
اهزاجأ کلذـل  و  هناعتـسالا ، باب  نم  یه  اّمنإ  و  هالّـصلا ، لاعفأل  هبـسانم  تسیل  هذـه  نوکل  و  رثکأ ، اهنأل  هداـیزلا ؛ هذـه  اـهیف  سیل 

.اهب یلوَألا  وه  و  عوضخلا ، یضتقت  هئیه  اهنأ  اهرمأ  نم  رهظی  دق  و  ضرفلا ، یف  اهزجی  ملو  لفنلا  یف  کلام 

یناثلا لصفلا  هالصلا - باتک  - دصتقملا هیاهن  دهتجملا و  هیادب 

ص112. هسماخلا - هلأسملا 

ص:9
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(2)

.تسا فالتخا  دروم  ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  اب  اّما  دننادیم ، حیحص  یمالسا  بهاذم  یهمه  ار  زاب  تسد  اب  ندناوخ  زامن 

.دننادیم بحتسم  ار  نآ  یلبنح  یعفاش و  یفنح ، بهذم  رد 

راک نیا  مالـسلامهیلع )  ) تیبلا لها  بهذـم  رد  تسا و   (1) هورکم بجاو  زامن  رد  هتـسب  تسد  اب  ندـناوخ  زامن  یکلام  بهذـم  رد 
.تسین زیاج 

.تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  هدوب ، یمالسا  بهاذم  همه  لوبق  دروم  زاب  تسد  اب  ندناوخ  زامن  نیاربانب 

ص:10

رد پچ  تسد  رب  تسار  تسد  نداد  رارق  دروم  رد  کـلام   » .میناوخ یم  تسا  یکلاـم  هقف  رد  هک  يربکلا  هنودـملا  باـتک  رد  - . 1
هعومجم يربکلا »  هنودـملا  باتک «  تسناد .») یم  هورکم  ار  نآ  و   ) مناد یمن  هّجوم  بجاو  زامن  رد  ار  نآ  دـیوگ : یم  نینچ  زاـمن 

يروآ عمج  یهقف  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ق » م213ه ._  » تارف نب  دسا  مساق  نبا  شدرگاش  طسوت  ادـتبا  هک  تسا  کلام  ءارآ  زا  يا 
.دش هدیمان  يربکلا »  هنودملا  هب «  هتسارآ و  بیذهت و  لیمکت و  ق » _ . م 213ه  » نونحُس طسوت  سپس  و 
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: دیلا یلع  دیلا  عضو  ءاکتالا و  هالصلا  یف  دامتعالا 

هلفانلا یف  امأ  و  ینبجعی ، الف  هبوتکملا  یف  امأ  لاقف : طئاحلا ؟ یلع  ءیکتیف  طئاح  بنج  یلإ  یلـصی  لجرلا  نع  ًاـکلام  تلأـسو  .لاـق 
دمتعا و ءاش  نإ  دمتعا و  ءاش  نإ  کلام : لاق  لاق و  .طئاحلا  هلزنمب  يدنع  هدـی  یف  نوکت  اصعلا  و  مساقلا : نبا  لاق  .ًاسأب  هب  يأر  الف 

یف کلام  لاق  و  لاق : هعنصیلف ، هب  کلذ  قفرأ  رظنیلف  هب  قفتری  ام  ردق  یلع  کلذ  و  لاق : .دامتعالا  هرکی  ناک ال  و  دمتعی ، مل  ءاش  نإ 
سأب الف  مایقلا  لاط  اذإ  لفاونلا  یف  نکل  و  ههرکب ، ناک  هضیرفلا و  یف  کلذ  فرعأ  ال  لاق : هالـصلا ، یف  يرـسیلا  یلع  ینمیلا  عضو 

( هلآوهیلعهللایلـص  ) هللا لوسر  باحـصأ  نم  دحاو  ریغ  نع  يروثلا ، نایفـس  نع  بهو ، نبا  نع  نونحـس ، لاق  .هسفن  هب  نیعی  کلذـب 
.هالصلا یف  يرسیلا  یلع  ینیمیلا  هدی  ًاعضاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اوأر  مهنأ 

دوجلا هئیه  یف  ءاج  ام  باب  هولصلا  باتک  - 47 هحفص -1 دلج يربکلا - هنودملا 

ص:11
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! دنراد فالتخا  تسد  نداد  رارق  لحم  رد  دننادیم  بحتسم  ار  هتسب  تسد  اب  ندناوخ  زامن  هک  اهنآ 

! دناهدومن نییعت  هنیس  يور  ار  نآ  لحم  ياهدع  و  فان ، ریز  ار  نآ  لحم  یخرب 

باتک رد  دشابیم  ق ) _. 620 ث .م  ) متفه نرق  رد  یلبنح  گرزب  ياملع  زا  هک  دمحم ) نب  دـمحا  نب  هللادـبع  دـمحم  وبا   ) همادـق نبا 
: دسیونیم نینچ  ینغملا  مان  هب  دوخ  یهقف 

رد و  داد ...  رارق  فان  نییاپ  ار  اهتـسد  دـیاب  هک  هدـش  لقن  لبنح ) نب   ) دـمحا زا  تسا ، فلتخم  اهتـسد  نداد  رارق  لحم  رد  تایاور  »
 ...« دریگ رارق  فان  يالاب  اهتسد  دیاب  هک  هدمآ  وا  زا  يرگید  لقن 
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515 حاتفتسالا                 ءاعد  ریبکلا                             ) حرشلا  ینغملا و   )

زاـجم و یبأو  هریره  یبا  یلع و  نع  کـلذ  يورو  هترـس  تحت  اهمعـضی  هنا  دـمحأ  نع  يورف  اهعـضو ، عـضوم  یف  هیاورلا  تفلتخا 
وبأ دـمحأ و  مامالا  هاور  هرـسلا ، تحت  لامـشلا  یلع  نیمیلا  عضو  هنـسلا  نم  لاق  هنأ  یلع  نع  يور  اـمل  قاحـسإ  يروثلا و  یعخنلا و 
لوق وه  هرسلا و  قوف  امهعضی  هنا  دمحأ  نع  و  هباحصلا ، نم  انرکذ  نم  هنال  و  هلآوهیلعهللایلص )  ) یبنلا هنس  یلا  فرصنی  اذه  دواد و 

امهادـحا هردـص  یلع  هیدـی  عضوف  یلـصی  هلآوهیلعهللایلـص )  ) یبنلا تیأر  لاق : رجح  نب  لئاو  يو  ءامل  یعفاشلا ، ریبج و  نب  دـیعس 
عساو کلذ  یف  رمالا  يورم و  عیمجلا  کلذ  یف  ریخم  هنا  هنع  يرخألا و  یلع 

( كریغ هلإ  كدج و ال  یلاعت  و  کمسلا ، كرابت  و  كدمحب ، مهللا و  کناحبس  لوقی  و   ) لاق هلئسم ) )

یبنلا ناک  لاق : سنأ  يور  امل  أرقب  ربکی و  لب  هاریال  الام  ناک  و  ملعلا ، لهأ  رثکأ  لوق  یف  هالـصلا  ننـس  نم  حاتفتـسالا  نأ  هتلمج  و 
.هیلع قفتم  نیملاعلا  بر  دمحلاب هللا  هالصلا  نوحتتفی  رمع  رکبوبأ و  و  ملسوهیلعهللایلص ) )

دوجسلا عضوم  یلا  مهراصبأب  اومر  نوعشاخ ) مهتالص  یف  مه  نیذلا  )

یف هالصلا  ننس  نم  حاتفتسالا  كریغ ) هلإ  و ال  كدج ، یلاعت  و  کمسا ، كرابت  و  كدمحب ، مهللا و  کناحبس  لوقی  مث  ( ) هلئسم )
رمع رکبوبأ و  و  هلآوهیلعهللایلـص )  ) یبنلا ناـک  لاـق : سنأ  يور  اـمل  أرقی  ربـکی و  لـب  هاریـال  کـلم  ناـک  و  ملعلا ، لـهأ  رثـکأ  لوق 

.هیلع قفتم  نیملاعلا  بر  دمحلاب هللا  هالصلا  نوحتتفی 

هب رهجی  هتالص  هب  حتفتسی  رمع  ناکف  مهنع  هللا  یضر  هباحصلا  هب  لمع  هرکذنس و  امب  حتفتسی  ناک  هلآوهیلعهللایلص )  ) یبنلا نأ  انلو 
وبأ يور  امک  هارقلا  هب  دارأ  سنأ  ثیدح  و  دوعسم ، نب  هللادبع  و  سانلا ، هعمسیل 
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( هلآوهیلعهللایلـص  ) یبنلا ناک  هشئاع  لوق  لثم  هحتافلاب  هرـسف  و  نیفـصن » يدبع  نیب  ینیب و  هالـصلا  تمـسق   » یلاعت هللا  لوقی  هریره 
هنع يور  نکمم  وهو  رمغ  لعف  نم  انرکذ  اـمل  اذـه  یلع  هلمح  نیمعتی  نیملاـعلا و  بر  دـمحلاب هللا  هارقلا  ریبکتلاـب و  هالـصلا  حـتتفی 

(1) سنأ

ص:14

ص515. ج1 - همادق -  نبا  ریبکلا - حرشلا  ینغملا و  - 1
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(4)

، دناوخیم زامن  زاب  تسد  اب  ناشیا  دناهتفگ  ترـضح  نآ  زامن  فصو  رد  هک  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  لقن  رب  هوالع 
ياهتسد دیاب  رازگزامن  دناهتفگ : دناهدرک ) هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  اّما  هدیدن ، ار  ربمایپ  هک  اهنآ  ینعی   ) نیعبات زا  یعمج 

.دزیهرپب مه  يور  رب  اهتسد  نداهن  زا  دنک و  اهر  زامن  لاح  رد  ار  دوخ 

یعفاش هقف  رد  هک  عومجملا  باتک  رد  دشابیم  ق ) _. .م 676ه  ) متفه نرق  رد  یعفاش  ياملع  ناگرزب  زا  هک  فرش ) نب  ییحی   ) يوون
: دسیونیم تسا 

( زامن ماگنه   ) ار دوخ  ياهتـسد  دیاب  رازگزامن  هک  دـنکیم  تیاکح  یعخن  میهاربا )  ) يرـصب و نسح  ریبز ، نب  هللادـبع  زا  رذـنم  نبا  »
 « ...دهدن رارق  مه  يور  رب  دنک و  اهر 
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هریره و وبا  بلاط و  یبا  نب  یلع  لاق  هب  هنـس و  هنأ  انبهذـم  نا  انرکذ  دـق  يرـسیلا : یلع  ینمیلا  عضو  یف  ءاملعلا  بهاذـم  یف  عرف )  )
ذلجم و وبا  یعخنلا و  ریبج و  نب  دیعس  مهنع و  هللا  یضر  هباحصلا  نم  نورخآ  هئاع و 

يذمرتلا و لاق  ءاملعلا  روهمج  دواد و  رون و  وبا  قحـسا و  دـمحأ و  هباحـصأ و  هفینح و  وبأ  يروثلا و  نایفـس  نیعباتلا و  نم  يورخآ 
يرـصبلا و نسحلا  ریزلا و  نبا  هللادبع  نع  رذنملا  نبا  یکح  مهدعب و  نم  نیعباتلا و  هباحـصلا و  نم  ملعلا  لهأ  دنع  اذه  یلع  لمعلا 

ریدعـس نب  ثیللا  لاق  نب و  ریـس  نبا  نع  اضیأ  بیطلاوبا  یـضاقلا  هاکح  يرخالا و  یلع  امهادـحإ  عضیال  هیدـی و  لـسری  هنأ  یعخنا 
انک  » لاق هنع  هللا  یـضر  تماصلا  نب  هدابع  نع  يور  اـمل  اـضیأ  هیلع  بجن  يرـسیلا  یلع  نیمیلا  عضو  هیلع  کـلذ  لاـط  ناـف  اـمهلس 
معن انلق  یفلخ  نؤرقت  مکلعل  لاق  غرف  املف  ةءارقلا  هیلع  تلقثف  رجفلا  هالـص  یف  ملـس  هبحـص و  و  هلآوهیلعهللایلـص )  ) هللاالوسر فلخ 

نع هلقنف  هنع  هللا  یـضر  یعفاشلا  نم  ینزملا  هعمـسی  مل  دیدجلاب و  فرعی  لوقلا  اذه  و  ( 1 « ) باتکلا هحتافب  الا  کلذ  اولعفت  لاـق ال 
أرقیـال هفینح  وبا  لاـق  و  هنع *  هللا  یـضر  یعفاـشلا  نع  اعامـس  هلقن  دـقف  لوـالا  لوقلا  اـما  عیبرلا و  دارا  هنا  لاـقی  هع  انباحـصا  ضعب 

مومأملا أرقیال  انلق  نا  حیرفتلا )  ) هیف طلغ  هب و  لاق  انباحصا  ضعب  نا  جک  نبا  یضاقلا  یکح  هیرهجلا و  یف  الو  هیرـسلا  یفال  مومأملا 
ارسلا و هالص  یف  مامالا  رهج  ول  معن و  امهحصأ  ناهج  هیف و  أرقی  لهف  مامالا  هءارق  عمسیال  ادیعب  ناک  وأ  مصأ  ناک  ولف  هیرهجال  یف 

هفـصب رابتعالا  نا  امهحـصأ  بیذهتلا  بحاص  لاق  ناهج  هیف و  مامالا  لعفب  مأ  هالـصلا  یف  هعورـشملا  هیفیکـسلاب  رابتعالاف  سکعلاب 
یف مومأملا  نع  اهطوقس  لاق  ثیح  فنصملا  ظفل  رهاظ  اذه  هالصلا و 
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لعفب رابتعالا  یضتقی  هنع  هللا  یضر  یفاشلا  صن  نع  هیاکح  یلماحملا  هرکذ  يذلا  اهب و  مامالارـسا  نا  هیرهج و  هالـصال  هیرهجلا و 
نیهج هیف و  نایبلا  یف  يور  ذوعتی  نأ  لوقلا  اذـه  یلع  مومأملل  نی  له  همدـقتملا و  هلأـسملا  یف  حـصالا  هجولل  قفاوملا  وه  ماـمالا و 

أرقی مومأملا  انلق  اذا  هحتافلاب و  رساول  امک  هیف  مامالا  كراشیف  يرـس  رکذ  هنلا  معن  یناثلا  وأرقیال  هنال  هفینح  وبأ  لاق  هب  امهدحأ ال و 
یلع مامالل  بحتسی  هءارقلا و  یندا  کلذ  ناف  اعیمس  ناک  ول  هسن  عمـسی  ثیحبارـس  اهب  یتأی  نکـسل  هراج و  بلغی  ثیحب  رهجی  الف 

هءارق دعب  تکسی  نأ  لوقلا  اذه 

3-ص311. دلج يوونلا - عومجملا – 

ص:17

( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ www.Ghaemiyeh.comمیمش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


(5)

( مالسلامهیلع  ) تیبلا لها  نآرق و  ینید  ماکحا  يریگارف  يارب  عجرم  نیرتهب  هلآوهیلعهللایلص )  ) مرکا ربمایپ  هدومرف  هب  هک  اج  نآ  زا 
لها رب  هتـسب  تسد  اب  ندـناوخ  زامن  زا  ناراوگرزب  نآ  یهن  هتبلا  مینک و  هجوت  ناـنآ  رظن  هب  زین  هلأـسم  نیا  رد  تسا  مزـال  دنـشابیم ،

.تسین هدیشوپ  قیقحت 

: دییامرفیم هظحالم  لباقم  هحفص  رد  ار  مالسلامهیلع )  ) تیبلا لها  نانخس  زا  ياهنومن 

رد ار  اهتـسد  : » دنکیم لقن  مالـسلاهیلع )  ) رقاب دـمحم  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ق ) _. .م 369 ه  ) هعیـش گرزب  ثّدحم  ینیلک  موحرم 
« .زادنین هلصاف  دایز  اهاپ  نایم  ...هدم و  رارق  مه  يور  رب  زامن  لاح 

یتیاور مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  زا  ءاهقفلاهرکذـت  مان  هب  دوخ  یهقف  باتک  رد  ق ) _. ه .م 726   ) هعیـش گرزب  ملاع  یلح  همالع  زین  و 
 « ....تسا نایسوجم  راک  نیا  هک  راذگم  مه  يور  رب  زامن  لاح  رد  ار  اهتسد  : »... دندومرف ترضح  هک  دنکیم  رکذ 
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( باب  )

( ثبعلا هیشارک  هالصلا و  یف  عوشخلا  )

: لاق هرارز  نع  زیرح ، نع  یسیع ، نب  داّمح  نع  ًاعیمج ، ناذاش  نب  لضفلا  نع  لیعامسإ ، نب  دّمحم  و  هیبأ ؛ نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  - 1
اهیف ثبعت  هیلع و ال  تلبقأام  اهنم  کل  بسحی  اّمنإف  کتالص  یلع  لابقالاب  کیلعف  هالصلا  یف  تمق  اذإ   : مالـسلا هیلع  رفعج  وبأ  لاق 

مثلت و سوجملا و ال  کلذ  لعفی  اّمنإف  ( 2  ) رّقکنت الو  ّطمتت  باشتت و ال  کسفن و ال  ثدحت  کتیحلب و ال  کسأربال و ال  كدیب و 
نم ناصقن  هّلک  کلذ  َّنإف  کعباصأ  عقرفت  کیعارذ و ال  شرتفت  کیمدق و ال  یلع  عقت  ریعبلا و ال  جّرفتی  امک  جّرفت  (و ال ) رفتحت ال 

اوموقی نأ  نینموملا  یهن  هناحبـس  هللا  َشّنإف  قافّنلا  لالخ  نم  اّهنإف  ًالقاثتم  ًاسعانتم و ال  ًالـساکتم و ال  هالـصلا  یلإ  مقت  الو  هالّـصلا  
ّالإ هللا  نورکذی  ساّنلا و ال  نؤاری  یلاسک  اوماق  هالّصا  یلإ  اوماق  اذإ  و   : » نیقفانملل لاق  مّونلا و  رکس  ینعی  يراکس  مه  هالّصلا و  یلإ 

(3) ًالیلق

ج 3-ص 229.  – هالصلا باتک  هر -)  ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک - عورف 

خیـشلا و هلاـق  هیلع - هقرفلا  عاـمجال  اـنئاملع  دـنع  هءارقلا  یف  لامـشلا  یلع  نیمیلا  عـضو  وـه  هالـصلل و  لـطبم  ریفکتلا  هلأسم 330 :
رحنلا :» مالـسلا هیلع  رقابلا  لوقلو  لاـسرإلا ، نود  هیف  فـالخلا  عوقول  ظوحأ  هنـأل  و  ًـالطبم ، نوکیف  ریثک  لـعف  هنـال  و  (- 3) یضترملا

، رّفکت ...هبلص و ال  میقی  نأ  مایقلا  یف  لادتعالا 
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یلع ینیمیلا  هالـصلا  یف  هدـی  عضی  لجرلا  نع  مالـسلا  اـمهیلع  امهدـحأ  ملـسم  نب  دـمحم  لأـس  و  ( 4 «) سوجملا کلذ  عنـصی  امنإ 
(. 5 «) هلعفت ریفکتلا ال  کلذ  :» لاقف يرسیلا ،

ّالإ ( 6) بحتسم نونسم  لامشلا  یلع  نیمیلا  عضو  بنأ  دواد : و  روث ، وبأو  ، قاحسإ و  دمحأ ، و  نایفس ، و  هفینح ، وبأو  یعفاشلا ، لاق  و 
تحت هفینح : وبأ  لاق  و  (. 7) هّرسلا قوف  لامشلا  لع  نیمیلا  عضو  لاق : یعفاشلا  نأ 

هلأسم 330-ص 295. ج3 - هر -)  ) یلح همالع  ءاهقفلا - هرکذت 
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(6)

لوبق لباق  ریغ  تاهیجوت 

.لوبق لباق  ریغ  مه  تسا و  زیگناتفگش  مه  هک  هدش  هتفگ  ییاهتمکح  هتسب  تسد  اب  ندناوخ  زامن  هیجوت  رد 

! عوضخ بدا و  فلا -

! تسا رتکیدزن  دنوادخ  هاگشیپ  رد  عوضخ  بدا و  هب  ندناوخ  زامن  هنوگ  نیا  دناهتفگ :

راک ماجنا  زا  ار  رازگزامن  زامن ، لاح  رد  تسد  يور  رب  تسد  نداد  رارق  دنیوگیم  ام  باحـصا  : » دسیونیم عومجملا  باتک  رد  يوون 
 « ...تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  عوشخ  یعون  رتوکین و  یعضاوت  درادیم و  زاب  هدوهیب 

: ام رظن  هب  اما 

نییعت ار  زاـمن  رد  بدا  دوخ  هقیلـس  اـب  ناوتیمن   (1) دننکیم بدا  راـهظا  یعون  هب  دوـخ  ناـگرزب  لـباقم  رد  یعمج  ره  هک  اـج  نآ  زا 
نآ ندـناوخ  زامن  هویـش  میـشاب و  ترـضح  نآ  تیبلا  لها  و  هلآوهیلعهللایلـص )  ) مرکا ربماـیپ  عباـت  دـیاب  زاـمن  بادآ  رد  هکلب  دومن ،

.دش دای  رتشیپ  ترضح 
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اب نیمز  برغم  ناـنکاس  یخرب  ندـش و  مخ  اـب  ایـسآ  قرـش  لـلم  یخرب  زین  رـس و  راـنک  رد  تسد  نداد  رارق  اـب  ناـیماظن  ًـالثم  - . 1
؟ دوش بدا  راهظا  هنوگ  نیا  زامن  رد  هک  تسا  هدیدنسپ  ایآ  لاح  دننک ، یم  بدا  راهظا  هالک ، ناتشادرب 
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ص 23

هاور هالصلا » یف  يرـسیلا  یلع  ینیمیلا  دیلا  عضو  روحـسلا و  ریخأت  راطفالا و  لیجعت  هوبنلا  نم  تلاق « هشئاع  نع  يراصنالا  نابأ  نبا 
نع بابلا  یف  هشئاع و  نم  عامج  هل  فرعیال  يراخبلا  لاق  لوهجم  اذه  دمحم  تلق ) ) نابا نبدـمحم  نع  حیحـص  اذـه  لاق  یقهیبلا و 
غابا هانرک  ذامبف  امه و  ریغو  یقهیبلا  یطق و  رادلا  اهاوردق  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هباحـصلا  نم  امه  ریغ  سابع و  نباورباج 

نع باوچلا  اـما  للذـتلا و  عرـضتلا و  عضاوتلا و  یف  نسحا  ثعبلا و  نم  هل  ملـسا  دـیلا  یلع  دـیلا  عضو  نـال  انباحـصا و  لاـق  هیاـفنک 
.ملعا هللا  وطقف  تابجاولا  الا  هماعی  مل  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناف  هتالص  ءیعسملا  ثیدح 

.هالصلا باتک  ج3-ص313  عومجملا -
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! اهتشگنا رس  رد  نوخ  ندش  عمج  زا  سرت  ب -

؟! دوش عمج  اهتشگنا  رس  رد  نوخ  زامن  لوط  رد  تسا  نکمم  نوچ  دشاب ، اهر  اهتسد  دیابن  زامن  لاح  رد  دنا : هتشون 

یناشاک زین  و  راـتخملا » ّردـلا  یلع  راـتحملا  ّدر   » دوخ باـتک  رد  یفنح  هیقف  ق ) ه ._ م 1252    ) نیدباع نبا  هب  روهـشم  نیما  دـمحم 
عمج سرت  زا  دندادیم  رارق  مه  يور  ار  اهتسد  اهنآ  : » دسیونیم یعخن  میهاربا  لوق  زا  عیانصلا  عیادب  باتک  رد  ق ) _. م 587 ه  ) یفنح

!« ناتشگنا رس  رد  نوخ  ندش 

؟ دوش عمج  فرط  نامه  رد  اهبآ  ًاروف  مینادرگب  فرط  ره  هب  هک  تسا  بآ  يرطب  دننام  ناسنا  تسد  رگم  یتسار  هب 

؟ دوش عمج  اپ  ناتشگنا  رس  رب  نوخ  هک  دوشیمن  ثعاب  ندناوخ  زامن  هداتسیا  ایآو 
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هالصلا ُباتِک  -2 210

یضر ّیلع  لوقل  لاجرلل ، هرسلا ) تحت   ) هنوکو هراسی ) یلع  هنیمی  عضو  و  اَّرـس ، ) نهنوک و  نیمأتلا ) هیقـسشلا و  ذوعـشلا و  ءانثلاو و  )
يوتسی ثیحب  هنم ) عفرلا  ) انک عوکرلا و) ریبکت  و   ) عباصألا سوؤر  یف  مدلا  عامتجا  فوخلو  هرسلا ، تحت  اهعـضو  هنـسلا  نم  هنع : هللا 

.........................................................ًامئاق

دصق اذإ  امأ  هریبکتلا ؛ سفنب  مالعإلا  دصق  اذإ  هلک  اذه  مث  هباوج ؛ یتأیس  نکل  هلیصحت ، اب  هلوصح  مزلی  طرشلا  و  نکرال ، طرش  اهنأ 
و رم ؛ امک  بولطملا  وهف  رهجی  مل  ول  اهب و  یتأی  هنأ  و  رهجی ، مل  مالعإلا  الول  ناک  نأـب  مـالعإلا ، اـهب  لـهجلاب  دـصق  همیرحتلا و  اـهب 

نأب هیلإ  هجاحلا  مدع  دنع  غیلبتلا  نأ  ملعا  دوعـسلا و  یبأ  هیـشاح  یف  .غلبملل و  هرکی  مامإلل  هورکم  وه  امک  هجاحلا  ردـق  یلع  دـئازلا 
-------- ألا همئألا  قفتا  هیبلحلا » هریسلا   » یف .هورکم و  مامإلا  توص  مهغلب 

هالصلا ج1-ص210. ننس  هالصلا - باتک  نیدباع - نبا  راتخملا - رّدلا  یلع  راتحملا  در 

هالصا باتک   298

دجـسملا لخد  امک  هنأل  اوماق  هوأر  امکف  فوفـصلا  مادق  نم  مامإلا  لخد  نإ  مث  ًادـیفم ، مایقلا  نکی  ملف  مامإلا  نودـب  اهؤادأ  نکمی 
راصف زاج  هب  اودتقا  ول  لاحب  راص  هنأل  فصلا  کلذ  ماق  ًافص  زواج  املکهنأ  حیحلاف  فوفصلا  ءارو  نم  لخد  نإ  .همامإلا و  ماقم  ماق 

.هناکم هذخأ  هنأک  مهقح  یف 

عضاوم هعبرأ  یف  هیف  مالکلا  هلامش و  یلع  هنیمی  عضی  حاتتفالا  هریبکت  نم  غرف  اذإ  لوقنف : حاتتفالا  نم  غارفلا  دعب  هب  یتؤی  يذلا  امأو 
هماع لاق  دـقف  لوألا : امأ.عضولاهیفیک  یف  عبارلاو : عضولا  لحم  یف  ثلاـثلا : عضولا و  تقو  یف  یناـثلا : عضولا و  لـصأ  یف  اهدـحأ :

لاقو .لامشلا  یلع  نیمیلا  عضو  یه  هنسلا  نأ  ءاملعلا 
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هنأ یعخنلا  میهاربا  نع  يور  ام  هیلع  لد  هحارتسـالل  عضولا  ندـبلا و  یلع  قشأ  لاـسرإلا  نأ  هلوق  هجو  .لاـسرإلا  یه  هنـسلا  کـلام :
یلع اهزمحأ  لامعالا  لضفا  هالـصلا و  نولیطی  اوناک  مهنأل  عباصألا  سوؤر  یف  مدـلا  عامتجا  هفاخم  کلذ  نولعفی  اوناـک  مهنأ  لاـق :

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناسل 

ص298. ج1 - هالص ) ننس   ) اهننس اّما  لصف  یناشاکلا –  عیارشلا - بیترت  یف  عیانصلا  عئادب 
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! تسد اب  تین  ظفح  ج -

نتـشاد هگن  تین و  ظفح  بجوم  بلق ، هنیـس و  يور  اهتـسد  نداد  رارق  تسا ، ناـسنا  بلق  رد  ّتین  هک  اـجنآ  زا  دـناهتفگ  مه  یخرب 
! ددرگیم بلق  رد  تین 

ق) _ . ه ياـفوتم 179  یکلاـم ، بهذـم  ياوشیپ  ، ) کـلام أّـطوم  رب  دوخ  حرـش  رد  ق ) _. م 1122 ه  ) یکلام نادنمـشناد  زا  یناـقرز 
: دسیونیم

دنراذگیم نآ  يور  رب  تسد  يزیچ  ره  ظفح  يارب  ًالومعم  و  تسا ، ناسنا  تین  لحم  بلق  دـناهتفگ : هک  تسا  نیا  فیطل  تاکن  زا  »
!(« دراذگ هنیس  رب  تسد  دیاب  تین  ظفح  يارب  سپ  )

: میتسنادیم شاک  اما 

؟ دنکیم ظفح  ار  دوخ  تین  شتسد  اب  مه  هزور  داهج و  جح و  ریظن  رگید  تادابع  رد  نخس  نیا  هدنیوگ  ایآ 
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389 هالصلا                           یف  يرخألا  یلع  امهادحإ  نیدیلا  عضو  هالصلا / باتک 

.ِروُحُّّسلِاب ِءاَنِیتسالاَو  ِرطِفلا  ُلبِجعَتَو  يَرُسیلا ،) یَلَع  یَنُیلا  ُعَضَی  ) ِهالَصلا ِیف  يَرخُألا  یَلَع  اَمُهَدحِأ  ِنیَدَیلا  ُعضَوَو 

یَنُمیلا َدَیلا  ُلُجّرلا  َعَضَی  نَأ  َنوُرَمُؤی ، ُساّنلا  َناَک  َلاَق : ُهَّنَأ  ِدعَـس ، ِنب  ِلهَـس  نَع  ِراَنیِد ، ِنب  ِمِزاَح  ِیبَأ  نَع  ِِکلاَم ، نَع  ینثدـحو  -277
، ِهَالَّصلا ِیف  يَرُسیلا  ِهِعاَرِذ  یَلَع 

نیدیلا عضو  (و  .ءایحتسالا كرت  زجی  مل  تئش  ام  عیمج  عنـص  زجی  مل  امل  يأ  هلـضفب   هیونثلا  ءایحلا و  یلع  ثحلا  دارملا  وأ  قلخلاب ،
یف هیلع  عمجم  رمأ  وه  ثیدحلا و  نم  سیل  کلام  لوق  نم  يرـسیلا ) یلع  ینمیلا  عضی  : ) هلوق و  هالـصلا ) یف  يرخألا  یلع  امهدحأ 
دبع لاـق  .فورعم و  عضوم  کلذـل  سیل  بیبـح  نبا  لاـق  یـصقتلا : یف  رمع  وبأ  هلاـق  .يرخـألا  یلع  امهادـحإ  ندـیدیلا  عضو  هئیه 

عوکلا و یلع  هانمی  ضبقی  هرسلا و  تحت  امهعضو  هنتسلا  هفینح : وبأ  لاق  .هرـسلا و  قوف  ردصلا و  تحت  امهعـضو  بهذملا  باهولا :
ثبعلا نم  عنمأ  وه  لیلذـلا و  لائـسلا  هفـص  هنأ  هئیهلا  هذـه  یف  همکحلا  ءاملعلا : لاق  .اـهیلع  دـمتعی  ـال  يرـسیلا و  نم  مصعملا  ضعب 

.هیلع هیدـی  لـعج  ءیـش  ظـفح  یلع  زرتـحا  نم  نأ  هداـعلاو  هینلا ، عضوم  بلقلا  مهـضعب : لوق  فئاـطللا  نم  .عوشخلا و  یلإ  برقأو 
نوشجاملا نبا  فرطم و  يورو  .نویندـملا  کلام  باحـصأ  لاق  اذـک  و  هضیرفلا ، هلفانلا و  یف  هب  سأب  ال  کلام : نع  بهـشا  يورو 

وه و  نیعباتلا ، هباحصلا و  روهمج  لوق  وه  فالخ و  هیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  تأی  مل  ربلا : دبع  نبا  لاق  .هنسحتسا  ًاکلام  نأ 
هیلإ راص  لاسرإلا و  کلام  نع  مساقلا  نبا  يورو  .هریغ  کلام  نع  هریغ  رذـنملا و  نبا  کحی  مل  و  ًاطوملا ، یف  کـلام  هرکذ  يذـلا 

نأ بجاحلا  نبا  لقنو  هضیرفلا ، یف  هرک  مایقلا و  لوطل  هلفانلا  یف  هتحابإ  هنع  ًاضیأیورو  هباحصأ ، رثکأ 
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تنبا نع  حیحص  دنـسب  ریبکلا  یف  یناربطلا  جرخأ  روحـسلاب ) هانیتسالا  رطفلا و  لیجعت  (و  .هحارلا دصقل  ًادمتعم  کسمت  ثیح  کلذ 
یلع اننامیأ  عضن  نأ  انروحـس و  ریخأت  نانرطف و  لیجعتب  انرمآ  ءایبنألا  رـشاعم  اـنإ  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  : » ساـبع

، راطفإلا لیجعت  هّوبنلا : قالخأ  نم  ثالث  : » هاعفر هریره  یبأ  نع  ربلا  دبع  نبا  ءادردلا و  یبأ  نع  یناربطلا  يورو  هالصلا » یف  انلئامش 
: هعفر هّرم  نب  یلعب  نع  یناربطلل  و  هشئاع ، نع  روصنم  نب  دیعـس  هاورو  هالـصلا » یف  يرـسیلا  یلع  ینمیلا  عضو  و  روحـسلا ، ریخأت  و 

« هالصلا یف  يرخألاب  امهادحإ  نیدیلا  برض  و  روحسلا ، ریخأت  و  راطفإلا ، لیجعت  لجوزع : هللا  اهبحی  ثالث  »

ص389. -ج1 ، يرخألا یلع  امهادحإ  نیدیلا  عضو  باب  هالصلا - باتک  کلام -) مامالل  ) أّطوملا یلع  یناقرزلا  حرش 

ص:28
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(7)

رمع تفالخ  نامز  رد  ار  مجع  ناریـسا  یتقو  تسا : یخیرات  هعقاو  کی  ندناوخ  زامن  هتـسب  تسد  زاغآرـس  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 
نینچ نیا  ناهاشداپ  لباقم  رد  ام  دنتفگ  اهنآ  دش ، ایوج  ار  تلع  رمع  .دنداتسیا  هنیـس  رب  تسد  هفیلخ  لباقم  رد  اهنآ  دندروآ ، وا  دزن 

(1) .دادروتسد نآ  هب  تسا و  هدیدنسپ  زین  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زامن و  رد  ار  یمارتحا  نینچ  رمع  .مینکیم  مارتحا 

ص:29

هحفص 19. ج11، یفجن ، نسح  دمحم  خیش  هعیش  گرزب  هیقف  مالسالا ، عیارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج  - . 1
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(8)

ربماـیپ ندـناوخ  زاـمن  هنیـس  هـب  تـسد  یهراـبرد  یتاـیاور  ّتنــس  لـها  عباـنم  یخرب  رد  هـک  تـسا  مزـال  هـتکن  نـیا  رکذ  ناـیاپ  رد 
زا ینخس  هک  دراد  دوجو  هعیش  تنس و  لها  عبانم  رد  یناوارف  ثیداحا  تایاور ، نیا  لباقم  رد  ًالوا  اّما  هدش ، لقن  هلآوهیلعهللایلص ) )

لاجر هب  هجوت  اب  اهنآ  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  تایاور  نیا  کت  کت  یـسررب  اب  نیققحم  زا  یخرب  ًایناث  تسین و  اهنآ  رد  فّتکت 
(1) .تسا دانتسا  لباق  ریغ  فیعض و  ّتنس  لها 

ص:30

.یسبط نیدلا  مجن  فیلأت  زاب » ای  هتسب  تسد  اب  زامن  : » ك.ر - . 1
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رهم رب  هدجس  مود : شخب 
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؟ دومن هدجس  ناوتیم  ییاهزیچ  هچ  رب  هک  تسا  نیا  ناناملسم  نایم  رد  ثحب  دروم  لئاسم  زا  یکی 

؟ دینکیم هدجس  رهم  رب  ارچ  هک  دناهدرک  ضارتعا  نانآ  هب  ای  هدومن  لاؤس  نایعیش  زا  ننست  لها  زا  یخرب  تسا  هدش  هدهاشم  یهاگ 

؟ دییامنیم هدجس  شرف  رب  ارچ  هک  دناهدومن  لاکشا  تنس  لها  هب  نایعیش  زین  یهاگ 

يور ارف  تالاؤس  نیا  خساپ  نتفای  يارب  ار  ینشور  هار  ربتعم ، عبانم  هب  دنتسم  هاتوک و  یتاکن  يروآدرگ  اب  ات  مینآ  رب  راتـشون  نیا  رد 
.میهد رارق  ناگدنناوخ 

ص:32
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؟ تسیچ رهم 

گنس ای  كاخ  نامه  رب  مدرم  دوب ، ریـصح  رثکادح  ای  كاخ  دجاسم  اههناخ و  فک  هک  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ربمایپ دهع  رد  نامگیب 
رد ار  كاخ  يرادقم  دارفا  زا  یضعب  دش ، لوادتم  یخن  یمشپ و  يدمن ، ياهزادنا  ریز  هک  جیردت  هب  اما  دندومنیم ، هدجس  ریصح  ای 

.دندرکیم هدجس  نآ  رب  زامن  ماگنه  هدادیم ، رارق  یلامتسد 

: دنکیم لقن  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  ق ) _ . ه م 1104    ) یلماعّرح خیش  هعیش ، گرزب  ملاع  هک  نانچ 

نآ زامن  ماگنه  و  تشاد ، دوجو  البرک  كاخ  زا  يرادقم  نآ  رد  هک  دنتشاد  یگنر  درز  یمشیربا  هچراپ  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  »
« .دندرکیم هدجس  كاخ  نآ  رب  و  دومن ، نهپ  ار 

زا یخرب  دوب ، لکـشم  شرف ، سابل و  ندش  یکاخ  ای  نتخیر ، لامتحا  رطاخ  هب  كاخ  نتـشاد  هارمه  هک  اج  نآ  زا  نامز ، تشذگ  اب 
مک مک  دشاب و  رت  ناسآ  نآ  نتشاد  هارمه  مه  رت و  زیمت  مه  ات  دندومن  کشخ  سپس  هدرک ، لگ  ار  كاپ  كاخ  يرادقم  ناناملسم 

تبرت نادـب  نانابز  برع  دوب  كاخ  ناـمه  رهم  نوچ  .دنتـشاذگ و  رهُم  اـی   (1) هرهم ار  نآ  مان  نانابز  یـسراف  دـش و  جـیار  راک  نیا 
.دنتفگ

.تسین كاخ  نامه  زج  يزیچ  رهم  نیاربانب 

ص:33

كاخ زا  تسد  فک  ربارب  دـشاب  یـصرق  زامن  هرهم  » .دوش یم  هتفگ  لکـش  يورک  درگ و  زیچ  ره  هب  تسا و  هرهم  ففخم  رهم  - . 1
.هرهم هژاو  ادخهد ، گنهرف  .دنراذگ » نآ  رب  هدجس  زامن  رد  نابهذم  هیماما  زا  یضعب  هک  البرک ) تبرت   ) افش

( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ www.Ghaemiyeh.comمیمش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 38 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13310/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص35

ج2)                                ) هالّصلا باتک                                       608

مل نإ  ًاّحبسم و  بتک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  نم  هحبـص  هعم  تناک  نم  و  هعبـسلا ، نیـضرألا  یلإ  رّونی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
.اهب حِّبسی 

هیلع نامّزلا  بحاـص  نع  يریمحلا ، رفعج  نبا  هللادـبع  نب  دّـمحم  نع  جاـجتحالا )  ) یف ّیـسربطلا  بلاـط  یبأ  نب  یّلع  نب  دـمحأ  - 1
: لاق لضفلا ، هیف  کلذ و  زوجی  مالسلا  هیلع  باجأف  لضف ؟ هیف  له  ربقلا  نیط  نم  حول  یلع  هدجسملا  نع  هلأسب  هیلا  بتک  ّهنأ  مالسلا 

هیلع باجأف  زوجیالوأ ؟ حّبس  اذإ  راسیلا  دیلاب  هحبـسلا  ربدی  نأ  زوجی  له  هلأس  و  طلغلا ، وهّـسلا و  فاخ  اذإ  لجّرلل  زوجی  له  هلأس  و 
.هللادمحلا کلذ و  زوجی  مالسلا 

اهیف ءارفـص  جابید  هطبرخ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأل  ناک  لاق : راّمع  نب  هیواعم  نع  هدانـس  اب  حابـصملا )  ) یف نسحلا  نب  دّـمحم  - 2
هبرت یلع  دوجُّسلا  َّنإ  مالسلا  هیلع  لاق  ّمث  هیلع ، دجس  هتداّجـس و  یلع  هبـص  هالّـصلا  هترـضح  اذإ  ناکف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأهبرت 

.عبّسلا بجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ 

هللااّللذت و مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هبرت  یلع  الإ  دجـسی  مالـسلا ال  هیلع  قداّصلا  ناک  لاق : داشرالا )  ) یف یملیّدلا  دّمحم  نب  نسحلا  - 3
.بیقعتلا تارایّزلا و  یف  هیلع  ّلدی  ام  یتأی  و  نیفکتلا ، یف  کلذ  یلع  لدی  ام  مّدقت  و  لوقأ : .هیلإ  هناکتسا 

ص608. ثیدح 3 ، باب 16 - هیلع ، دجسی  ام  باوبا  هالصلا - باتک  -ج3 - یلماع ّرح  خیش  هعیشلا - لئاسو 
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(2)

دمحم نب  یلع  نب  دمحم  تسا ، رتهب  هکلب  حیحص ، ناناملسم  همه  رظن  هب  نیمز  رب  هدجـس  یلک  روط  هب  گنـس و  كاخ و  رب  هدجس 
.دناد یم  دوجس  رد  لصا  ار  نیمز  رب  هدجس  راطوالا ، لین  باتکرد  نمی ) ياهقف  زا  ) یناکوش

زیاج ار  نآ  مالـسلاهیلع )  ) تیبلا لها  زا  يوریپ  هب  نایعیـش  و  تسا ، ناناملـسم  نایم  فـالتخا  دروم  نآدـننام  شرف و  رب  هدجـس  اـما 
.دننادیمن

.تسا دنوادخ  ياضر  دروم  حیحص و  وا ، زامن  هک  دراد  نانیمطا  دنکیم  هدجس  نیمز  رب  هک  یسک  نیاربانب 

ص:35
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ص 37

هئاضعأب هالصم  رشابی  هلمحی و ال  ام  یلع  دجسی  یلصملا  باب   270

.هعامجلا هاور  ِهیَلَع » َدَجَسَف  َُهبَوث  َطََسب  ِضرألا  َنِم  ُهَتَهبَج   َنِّکَُمی  نأ  اَنُدَحَأ  عِطَتسَی  َمل  اَذإف  َّرَحلا ،

رح ءاقتال  بایثلا  یلع  دوجـسلا  زاوج  یلع  لدـی  ثیدـحلاو ) ) .طیخملا ریغ  یلع  قلطی  لصألا  یف  بوثلا  حـتفلا : یف  لاق  ُهَیَوث » : » هلوق
ثیدحلاب لدتـسا  دق  .هعاطتـسالا و  مدعب  بوث  طسب  قیلعتل  لصألا  یه  دوجـسلا  دنع  ضرألا  هرـشابم  نأ  یلإ  ههراشإ  هیف  و  ضرألا ،

بوثلا یلع  یعفاـشلا  هلمح  و  روهمجلا ، هفینح و  وـبأ  لاـق  هب  يووـنلا و  لاـق  .لـصفنملاب  لـصتملا  بوـثلا  یلع  دوجـسلا  زاوـج  یلع 
نم امإ  هب ، لصتملا  یلع  لاد  هبوث  ظفل  نأ  امهدـحأ  نیرمأ : یلإ  زاوجلا  یلع  هب  لدتـسا  نم  جاتحی  دـیعلا : قیقد  نبا  لاـق  .لـصفنملا 
وه کلذـک و  نوکی  نأ  ریدـقت  یلع  و  مهدـنع ، بایثلا  هلق  وه  ظفللا و  جراخ  نم  امإ  و  طسبلاب ، دوجـسلا  بیقعت  وه  ظـفللا و  ثیح 
ام ثیدـحلا  یف  سیل  و  یلـصملا ، هکرحب  كرحتی  امم  نوکی  نأ  وه  و  عازنلا ، لحمل  ضالوانتم  هنوک  توبث  یلأ  جاتحی  یناثلا  رمألا 
ِهللا ِلوُسَر  َیلِإ  اَنوَکَک  :» ظفلب یقهیبلا  نیعبرألا و  یف  مکاحلا  دنع  ترألا  نب  بابخ  ثیدحب  ثیدحلا  اذـه  ضروع  دـق  و  هیلع ، لدـی 

و انفکأو ، انهابج  ظفل  نودـب  رح و  ظفل  نودـب  ملـسم  هجرخأ  و  اَنِکـُشی » مَلَف  اَـنفُکَاَو  اَـنِهاَبِج  ِیف  ِءاَـضمَرلا  َّرَح  َمَّلَـس  ِهیَلَع َو  ُهللا  یلَص 
کلذـک ناک  ول  ذإ  لئاحلا ، یلع  دوجـسلا  لجأل  ال  رحلا ، دربی  یتح  هالـصلا  ریخأت  لجأل  تناک  هیاکـشلا  نأـب  نیثیدـحلا  نیب  عمجی 

.صیخلتلا یف  ظفاحلا  کلذ  ینعم  رکذ  هرمخلا ، یلع  یلـصی  هل  هیلع و  هللا  یلـص  ناک  هنأ  مدـقت  امک  لصفنملا ، لـئاحلاب  مهل  نذـأل 
هبنج یلإ  دجسی  ًالجر  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  یئابـسلا  ناویخ  نب  حلاص  نع  لیـسارملا  یف  دواد  وبأ  هجرخأ  ام  امأو 

ِهلآ ِهیلع و  ِهللا  یَلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  يَأَر  : » لاق هللا  دـبع  نب  ضایع  نع  هبیـش  یبأ  نبا  جرخأ  .هتهبج و  نع  رـسحف  هتهبج  لـع  متعا  دـق  و 
ًالُجَر

ص:36
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دجسی ناک  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هنأب  هدراولا  ثیداحألا  امهـضراعت  الف  َکَتَماَمَع » عَفرا  ِهِدَِیب  َأَموَأَف  ِهَماَمَعلا  ِروُک  یَلَع  ُدُجـسشی 
.قرط نم  تیور  دق  .ًاعوفرم و  ینعی  ءیش  اهنم  تبثی  مل  یقهیبلا  لاق  امک  اهنأل  هتمامع ، روک  یلع 

ص270. باب 28-ج2 ، هالصلا - هفص  باوبا  هالصلا - باتک  راطوالا - لین 
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(3)

؟ دندرکیم هدجس  يزیچ  هچرب  هلآوهیلعهللایلص )  ) ربمایپ

هدجس ریصح  ای  نیمز  رب  هراومه  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ربمایپ هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ربتعم  تایاور  یخیرات و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
.دندومن یم 

لقن رجح ) نب  لئاو  ( ) هلآوهیلعهللایلـص  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی  زا  نآرقلا  ماـکحا  باـتک  رد  ق ) _ . م370ه  ) صاّـصج یفنح  هیقف 
: دنکیم

« .تشاذگیم نیمز  رب  ار  شاینیب  یناشیپ و  دومن  یم  هدجس  هاگ  ره  هک  مدید  ار  ربمایپ  »

ص:38
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ص39

صاصجلل ناءرقلا  ماکحأ   36

دبعلا دجس  اذإ  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  عمـس  هنأ  بلطملادبع  نب  سابعلا  نع  دعـس  نب  رماع  يورو  دحاو  مظع  امه  فنألا  و 
کتهبج و نکمف  تدجس  اذإ  لاق  هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يورو  هامدق  هاتبک و  رو  هافک  ههج و  بارآ و  هعبـس  هعم  دجس 

وبأ يورو  ضرألا  یلع  هفنأ  هتهبج و  عضو  دجس  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تیأر  لاق  رجح  نب  لثا  يورو و  ضرألا  نم  کفنأ 
دوجـسلا و رثا  نم  هتبنرأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فـنأ  یف  نیطلا  يأر  هنأ  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  نمحرلادـبع  نب  هملس 

هیلع هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  ًادجاس  الجر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  يأر  لاق  همرکع  نع  لوحألا  مصاع  يورو  لیللا  نم  اورطم  اوناک 
ًاعیمج ههبجلا  فنألا و  وه  دوجـسلا  عضوم  نأ  یلع  لدـت  رابخألا  هذـه  نیبجلا و  سمی  ام  اهنم  فنألا  سمب  الإ  هالـص  لبقت  هلآو ال 

ینأل كاذ  لاق  ضرألا  نم  کفنأ  کتهبج و  نکسمت  کلام ال  میعن  ابأ  اب  ناسیک  نب  بهول  تلق  لاق  هللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  يورو 
لاق ءاثعـشلا  وبأ  يورو  رعـشلا  صاصق  یلع  هتهبج  یلع  دجـسی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر  لوقی  هللادـبع  نب  رباج  تعمس 

کلذ یف  هل  لبقف  ضرالا  یلع  هفنأ  عنصی  ملف  دجس  رمع  تیأر 

ج5،ص26. هجولا - یلع  دوجسلا  باب   – صاّصجلا یلع  نب  دمحا  نآرقلا - ماکحا 

ص:39
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، يراخب حیحـص  دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  یثیدـح  باتک  نیرتربتعم  هدنـسیون  ق ) _ . م 256 ه  ) يراخب لیعامـسا  نب  دـمحم  زین  و 
« .دندناوخیم زامن  ریصح  رب  هراومه ) (، ) هلآوهیلعهللایلص  ) ربمایپ : » دروآیم نینچ 

: دسیونیم ربمایپ  رسمه  لوق  زا  يرابلا  حتف  باتک  رد  ق ) _ . ه م 852    ) يراخب حیحص  فورعم  حراش  ینالقسع  رجح  نبا 

« .دندناوخیم زامن  نآ  يور  رب  هدومنیم ، نهپ  ار  نآ  هک  تشاد  يریصح  ترضح  نآ  »

ص:40
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ص 41

491 ثیدحلا 382-380                                                                 

لب میلعتلاک ، هحلـصم  كانه  نوکی  ثیح ال  ادرفنم  هلفانلا  هالـص  یف  دراولا  لضفلا  لحم  نأو  هئوضوو ، زیمما  یبصعلا  هالـص  هحص 
همجرت یف  ثیدـحلا  اذـه  کلام  دروأ  لوالا  نایبهذـت :) ) .هلآو هیلع  هللا  یلـص  هقح  یفامـس  لضفأ و ال  كاذ  ذإ  وه  لاقی  نأ  نکمم 

هرم الإ  یحـضلا  لصی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ری  مل  هنأ  کلام  نب  سنأ  نع  نب  ریـس  نب  سنأ  هاود  اـمب  بقعت  و  یحـضلا ، هـالص 
اکسلام نأب  بحاص ،----  باجأ  .یتأیـس و  امک  فنـصملا  هجرخأ  هتیب ، یف  یلـصیل  ءاعد  يذلا  مخـضلا  يراصنألا  راد  یف  هدحاو 

هیلع هللا  یلـص  هنأ  یلع  علطی  ملاسنأ  نإو  هیلع ، هلمحف  یحـضلا  هالـص  تقو  وه  هاـصلا  کـلت  هیف  تعقو  يذـلا  تقولا  نوک  یلا  رظن 
حیرش قیرط  نم  هریغ  هیبش و  یبأ  نبا  هاورام  یلا  هراشإلا  بابلا  همجرت  یف  هتکسنلا  یناثلا ) ) .یحضلا هالـص  هالـصا  کلتب  يون  هلآو 
تلاقف اریصح ) نیرفاکلل  منهج  انلعج  و   ) لوقی هللا  ریـصحلا و  یلع  یلـصی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکأ  هشئاع : لأس  هنأ  یناه  نب 

لب بابلا ، ثیدحک  هنم  يوقأ  وه  ام  هنضواعمل  ادودرم  اذاش  هآر  وأ  فنـصملا  دنع  تبثی  مل  هنأکـسف  ریـصحلا ، یلع  یلـصی  نکی  مل 
ثیدح نم  ملسم  یف  و  هیلع » یلصی  هطسب و  ریصح  هل  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هشئاع  نع  هلـس  یبأ  قیرط  نم  هدنع  یتأیس 

.ریصح یلع  یلصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  يأر  هنأ  دیعس  یبأ 

هرمَخلا یَلَع  ِهالصلا  باب  -21

هیلع هللا  یلص  ُّیبنلا  ناک  » تلاق َهنومیَم  نع  ٍدادَش  ِنب  ِهللاِدبع  نع  ُینابیشلا  ُنامیلُس  انَثَّدح  لاق  ُهبعُـش  انثَّدح  لاق  ِدیلَولا  وبأ  انثّدح  -381
« هرمخلا لع  یلَُّصی  هلآو 

ص:41
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هخیش نوکـسل  همجرتب  اهدرفأ  هنأک  ضیحلا ، رخاوأ  یف  مدقت  اهطبق  نأ  ًابیرق و  اهیلع  مالکـسلا  مدقت  هرمخا ) یلع  هالـصلا  باب  ) هلوق
ملعا هللاو  .ارصتخم  ثیدحلاب  هثدح  دیلولا  یبأ 

ص390. ج1 ، هرمخلا - یلع  هالصلا  باب  هالصلا - باتک  يرابلا - حتف 

(4)

نیمز رب  یناشیپ  ندناسر  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دیکأت 

رازگزامن یناشیپ  هک  دندومنیم  دیکأت  هراومه  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  هلآوهیلعهللایلص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دراد  دوجو  يددعتم  دهاوش 
.ددرگن هلصاف  نیمز  یناشیپ و  نایم  يزیچ  دسرب و  نیمز  هب 

: زا دنترابع  دهاوش  نآ  زا  یخرب 

( هلآوهیلعهللایلص  ) ربمایپ صخش  هریس  فلا -

: دروآیم نینچ  هشیاع  لوق  زا  لامعلازنک  شباتک  رد  ق ) _ . م 975 ه  ) يدنه یقتم  تنس  لها  گرزب  ملاع 

« .دنک تظفاحم  نیمز )  رب  میقتسم  نتشاذگ  زا   ) يزیچ هلیسو  هب  ار  شایناشیپ  هدجس  ماگنه  ربمایپ  مدیدن  زگره  »

ص:42
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ص 43

(. میعن وبأ  بط و  مح  بع ش  )

(. بع ) .هتمامع ِروک  یلع  ُدجسی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  هریره ) یبأ  دنسم  - ) 22238

(. بع ش ) .َدجس اذإ  هیطبإ  ُضایب  يُری  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  سابع ) نب  هللادبع  دنسم  - ) 22239

ُتیأر و  سوواط : لاق  فنیتدجسلا  نیب  هالـصلا  یف  کیَیلَأ  َکیبقع  َّسمت  نأ  هنـسلا  نم  لاق : سابع  نبا  نع  سوواط  نع  - 222240
(. بع  ) .ریبزلا نبا  سابع و  نبا  رمع و  نبا  هنولعفی : َهل  ِدابعلا 

(. بع  ) .ِدوجسلا یف  ینعت  ءیشب  ههجو  ًایقتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأرام  هشئاع  نع  - 22241

(. رک  ) هیطبإ َضایب  ُتیأرف  ُدجاس  وه  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ُتربدتسا  لاق : سابع  نبا  نع  -22242

( بع  ) ضرألاب َکفنأ  قصلأف  تدجس  اذإ  لاق : سابع  نبا  نع  -22243

ش)  ) هلبقلا  (1) هاجُو هَدی  َعضو  دجس  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک  هشئاع ) دنسم  - ) 22244

ص130. ج8 ، ح 22242 ، هب ، قلعتی  ام  دوجسلا و  باب  لاعفالا ، مسق  هالصا  باتک  لامعلا ، زنک 

ص:43

.مضت واولا و  رـسکت  .مهءاذـح و  مهلباقم و  يأ  ودـعلا » ءاج  هفئاطو و   » فوخلا باب  لاعفالا ، مسق  هالـص ، ثیدـح  یفو  هاـجو : - . 1
.ب ( 5/159) هیاهنلا
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نیمز یناشیپ و  نایم  هلصاف  داجیا  زا  هلآوهیلعهللایلص )  ) ربمایپ تعنامم  ب -

: دسیونیم يربکلا » ننسلا   » شفورعم باتک  رد  ق ) _ . م 458 ه  ) (1) یقهیب نیسح  نبدمحا  تنس ، لها  ملاع 

زا ار  همامع  هک  دومن  هراشا  تسد  اب  ترـضح  نآ  دـنکیم ، هدجـس  شاهمامع  رب  هک  دـید  ار  يدرم  ربمایپ  تفگ : هللادـبع  نب  ضایع  »
« .نزب الاب  تایناشیپ  يور 

: میناوخیم باتک  نیمه  رد  زین  و 

ترضح نآ  تسا ، هدیـشک  شایناشیپ  رب  ار  شاهمامع  هک  یلاح  رد  هتفر ، هدجـس  هب  ترـضح  نآ  رانک  رد  هک  دید  ار  يدرم  ربمایپ  »
« .دز رانک  شایناشیپ  زا  ار  درم  نآ  همامع  ًاصخش 

ص:44

نیدلا یلوصالا  ظفاحلا ، هیقفا  رکبوبا  ره  : » دنک یم  لقن  نینچ  یقهیب  هرابرد  تنس ، لها  فورعم  یلاجر  یبهذ  دمحا  نبدمحم  - . 1
؛» مولعلا نم  عاونأب  مکاحلا  یلع  دیزیو  مکاحلا ، باحصا  رابک  نم  طبضلا ، ناقتالا و  یف  هنارقأ  درف  ظفحلا و  یف  هنامز  دحاو  عرولا ،

(. ج18،ص167 ءالبنلا ، مالعا  ریس  )
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ص 45

ج-2) (            ) هولصلا لاتک  (         ) 105 (     ) یقنلا رهوجلا  عم  يربکسلا  ننسلا   )

هللا لوسر  یلا  انوکش  لاق  ترالا  نب  بابخ  نع  بهو  نب  دیعس  نع  قاحـسا  یبا  نع  هدئاز  یبا  نب  ایرکز  نع  سنوی  نب  یـسیع  انمث 
* انکشی ملف  انفا  انهابج و  یف  ءاضمرلا  هدش  ملس  هیلع و  هللا  یلص 

دمحم انث  یـضافلا  بوقعی  نب  فسوی  انث  ینأرفـسالا  قاحـسا  نب  دمحم  نب  نسحلا  أبنا  يرقملا  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  انربخاو ) )
تنک لاق  اهنع  هللا  یـضر  هللادـبع  نبرباج  نع  يراصنالا  ثراحلا  نب  دیعـس  نع  ورمع  نبدـمحم  اـنث  داـبع  نب  داـبع  اـنث  رکب  یبا  نب 

اذا یتـهبجمب  امهحـضا  دربـت و  یتـح  یفک  یف  یـصحلا  نم  هضبق  دـخآق  رهظلا  هولـص  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عـم  یلـصا 
فکلا و یف  اصخا  دیربت  نم  لهسا  کلذ  ناکل  هب  لصتم  بوث  یلع  دوجسلا  زاج  ول  هللا و  همحر  خیشلا  لاق  هرحلا  هدش  نم  تدجس 

* قیفوتلا هللااب  اهیلع و  دوجسال  اهعضو 

نبا كریخا  بهو  نبا  یلع  يرق  لاق  رـصن  نب  ربحب  انث  بوقعی  نب  دـمحم  سابعلا  وبا  انث  یـضاقلا  نسحلا  نبدـمحا  رکبوبا  انربخا ) )
يأر ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هثدح  ینابـسلا  ناویح  نب  حـلاص  نع  یمادـخلا  هداوس  نب  رکب  نع  ثراحلا  نبورمع  همیهل و 

نع حـلاص  نب  هیواـعم  يور  اـمیف  و   » هتهبج نع  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسررخـسف  هتهبج  یلع  متعا  دـق  هبنجب و  دجـسی  ـالجر 
کتمامع و عفرا  هدیب  ام  وأف  ( 1) هتمامع ِروک  یلع  دجسی  الج  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يأر  لاق  یشرقلا  هللادبع  نب  ضایع 

« حلاص لسرمل  دهاش  لسرملا  اذه  و  هتهبج » یلا  أموا 

یلا نبا  نع  یلعالا  دبع  نع  لیئارسا  نع  عیکو  انث  انهانث د  دمحم  نب  هللا  دبع  أبنا  قاحـسا  نب  رکبوبا  أبنا  ظفاحلا  هللا  دبع  وبا  انربخا ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رسعیلف  یلصی  مکدحا  ناک  اذا  لاق  یلع  نع  یلیل 

ص:45
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اهفری همامعلا  هیلع  دجـس و  اذا  ناک  رمع  نبا  نا  عفان  نع  رمع  نب  هللا  دـبع  نع  انث  دانه  هللا  دـبع  أبنا  رکبوبا  أبنا  هللا  دـبع  وبا  اـنربخا ) )
* ضرالاب هتهبج  عضی  یتح 

نب دومحم  نع  ( 4  ) هدابع نب  دمحم  نع  (2  ) همیرک یبا  نا  نکـس  نع  عیک  انث و  دانهانث  هللا  دبع  أبنا  رکبوبا  أبنا  هللا  دبع  وبا  انربخاو ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رسح  هولصلا  یلا  ماق  اذا  ناک  هنإ  تماصلا  نب  هدابع  نع  عیبرلا 

ج2 ص105 دوجسلا - یف  ههبجلا  نع  فشکلا  باب  هالصلا - باتک  يربکلا - ننسلا 

ص:46
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باحصا تیاکش  نتفریذپن  ج -

: دیوگیم هلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  یکی 

یهجوت نامتیاکش  هب  ترضح  نآ  میدرک و  هوکش  ربمایپ  هب  دوجس ) زامن و  ماگنه   ) نامیاهتسد فک  یناشیپ و  رد  امرگ  شزوس  زا  »
« .درکن

ص:47

( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ www.Ghaemiyeh.comمیمش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 47

ج-2) (        ) هولصلا باتک  (             ) 105 (           ) یقنلا رهوجلا  عم  يربکسلا  ننسلا  )

هللا لوسر  یلا  انوکـش  لاق  ترالا  نب  بابخ  نع  بهو  نب  دیعـس  نع  قاحـسا  یبا  نع  هدئاز  یبا  نب  ایرکز  نع  سنوی  نب  یـسیع  انث 
* انکشب ملف  انفنا  انهابج و  یف  ءاضمرلا  هدش  ملس  هیلع و  هللا  یلص 

دمحم انث  یضاقلا  بوقعی  نب  فسوی  انث  ینئارفسالا  قاحسا  نتب  دمحم  نب  نسحلا  أبنا  يرقملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخاو ) )
تنک لاق  اهنع  هللا  یـضر  هللا  دـبع  نبرباج  نع  يراصنالا  ثراحا  نب  دیعـس  نع  ورمع  نب  دـمحم  انث  داـبع  نب  داـبع  اـنث  رکب  یبا  نب 

اذا یتهبجب  اهعـضا  دربت و  یتـح  یفک  یف  یـصحلا  نم  هضبق  ذـخآف  رهظلا  هولـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلـصا 
فکلا یف  اصاحلا  دیربت  نم  لهسا  کلذ  ناکل  هب  لصتم  بوث  یلع  دوجسلا  زاج  ول  هللا و  همحر  خیشلا  لاق  هرحلا  هدش  نم  تدجس 

* قیفوتلا هللااب  اهیلع و  دوجسال  اهعضو  و 

نبا كریخا  بهو  نبا  یلع  يرق  لاق  رـصن  نب  رحب  انث  بوقعی  نبدـمحم  سابعلا  وبا  انث  یـضاقلا  نسحلا  نب  دـمحا  رکبوبا  اـنربخا ) )
يأر ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هثدح  یئابسلا  ناویح  نب  حلاص  نع  یمادخلاهداوس  نبرکب  نع  ثراحلا  نب  ورمع  همیهلا و 

نع حـلاص  نب  هیواـعم  يور  اـمیف  «و  هتهبج نع  ملـس  یلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسحف  هتهبج  یلع  متعا  دـق  هبنجب و  دجـسی  ـالجر 
کتمامع و عفرا  هدیب  اموأف  ( 1) هتمامع روک  یلع  دجسی  الجر  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يأر  لاق  یـشرقلا  هللا  دبع  نب  ضایع 

« حلاص لسرمل  دهاش  لسرملا  اذه  و  هتهبج »  یلا  أموا 

یبا نبا  نع  یلعالادبع  نع  لیدارـسا  نع  عیکو  انثدانه  انث  دمحم  نب  هللا  دبع  أبنا  قاحـسا  نب  رکبوبا  أبنا  ظفاحلا  هللا  دبع  وبا  انربخا ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رمعیلف  یلصی  مکدحا  ناک  اذا  لاق  یلع  نع  یلیل 
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همامعلا هیلعو  دجـس  اذا  ناک  رمع  نبا  نا  عفان  نع  رمع  نب  هللا  دیبع  نع  هدبع  انثدانه  انث  هللا  دبع  أبنا  رکب  وبا  أبنا  هللا  دبع  وبا  انربخا ) )
* ضرالاب هتهبج  عضی  یتح  اهعفری 

نب دومحم  نع  ( 4) هدابع نب  دمحم  نع  ( 2  ) همیرک یبا  نا  نکس  نع  عیک  انث و  دانه  انث  هللا  دبع  أبنا  رکبوبا  أبنا  هللا  دبع  وبا  انربخاو ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رسح  هولصلا  یلا  ماق  اذا  ناک  هنا  تماصلا  نب  هدابع  نع  عیبرلا 

ج2 ص105 دوجسلا - یف  ههبجلا  نع  فشکلا  باب  هالصلا - باتک  يربکلا - ننسلا 
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دـندش و یهن  راـک  نیا  زا  هک  دـندرکیم  هدجـس  دوـخ  ساـبل  هشوـگ  رب  نیمز  ياـمرگ  رطاـخ  هب  باحـصا ) زا   ) یخرب  » (1) ریثا نبا 
ناشسابل هشوگ  رب  دادن  هزاجا  اهنآ  هب  ترضح  دنتشاذگ ، نایم  رد  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  هلأسم  نیا  نانآ  هک  یماگنه 

« .دنیامن هدجس 

هدوبن حیحص  نآ  دننام  هچراپ و  رب  هدجـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا  ریثا  نبا  تشادرب  هب  هجوت  اب  مییوگیم  نونکا 
اما دننادیمن ، حیحص  ار  رازگزامن ) سابل  زا  يا  هشوگ   ) لصتم هچراپ  رب  هدجـس  مه  تنـس  لها  زا  یعمج  لیلد  نیمه  هب  هتبلا  تسا ،

.تسین حیحص  کی  چیه  رب  هدجس  هدوبن و  لصفنم  لصتم و  هچراپ  نایم  یتوافت  ام  رظن  هب 

ص:50

زا .دـشاب  یم  يرمق  يرجه  يافوتم 606 بهذـم ، یعفاش  ناگرزب  زا  يرزج ، دـمحم  نب  كراـبم  تاداعـسلا  وبا  نیدـلادجم  وا  - . 1
.دشاب یم  تایاور  تغل  حرش  رد  هیاهنلا  وا  فورعم  بتک 
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-497-

.کِموص یلع  یَطُعت  امب  كُرَِّشبأ  الا  يأ  ینوعاَّصلا »  اهنم  ُلکأی  نم  لّوا  ٌهدئام ،  ِهمایقلا  موی  ُعضُوت  ًهمکُش !  کِموَص  یلع 

همیکَّشلا ُدیدش  ٌنالف  لاقب  هسفَن  هَّدُش  يأ  هللا » تاذ  یف  هتمیکَـش  تَحَِرب  امف   ) اهابأ فِصن  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  ثیدـح  یف  و  (ه )_
.سرَفلا ِهَّوق  یلع  ُّلَدت  اهتَُّوق  نإف  ماحَّللا  همکش  نم   -------- سفنلا زیزع  ناک  اذإ 

ِببـُصی ام  سمـشلا و  َّرَح  هیلإ  اوَکَـش  يأ  انِکـُشی » ملف  ءاـضمَّرلا  َّرَح  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوسر  یلإ  انوَکَـش   » هیف _ ( ه ( ) اکـش )
لاقی .مهاَوکـش  لُِزی  مل  و  کلذ ، یلأ  مهّبُحب  مل  يأ  مِهِکـُشی : ملف  الیلق  اهَریخأت  هُولأس  و  رهُّظلا ، هالـص  یلا  اوجَرَخ  اذإ  هنم  مهَمادـقأ 
ِدَحأ قحسإ  یبأ  لوق  لجأل  هالَّصلا ، تیقاوم  یف  رکُذی  ثیدحلا  اذه  .يوکَّشلا و  یلع  هَتلمَح  اذإو  هاَوکَش ، َتلَزا  اذإ  َلُجرلا  تیَکشأ 

یف مهِهَابِج  تحت  مِهباِیث  َفارطأ  نوُعـضی  اوناک  مهَّنإـف  دوُجُّسلا ، یف  ُهَنورکذـی  ءاـهقفلا  .مَعَن و  لاـقف : اـهلیِجعَت ، یف  هب  لـیق  .ِهتاَوُر و 
.مِِهبایث فَرَط  یلع  اودجسی  نأ  مهل  حَسفَی  مل  کلذ  نم  نوُدِجَی  ام  هیلإ  هاوَکَش  اَّمل  مهَّنأ  و  کلذ ، نع  اوُُهنف  رِّحلا ، هَّدِش  نم  دوُجُّسلا 

اکش هملک  ص 497 ، ج2 ، ریثا –  نبا  هیاهنلا – 
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(5)

نیمز هب  یناشیپ  ندیسر  رب  باحصا  زا  یخرب  يدنبیاپ 

دننام و  گنـس ، كاخ ، ینعی  نیمز ، رب  هک  دناهتـشاد  رارـصا  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يدهاوش 
.دوشن هلصاف  نیمز  نانآ و  یناشیپ  نایم  يزیچ  و  دنیامن ، هدجس  نآ 

: زا دنترابع  دهاوش  نآ  زا  یخرب 

: دیوگیم هللا  دبع  نب  رباج  فلا -

نآ رب  دوش و  درـس  ات  متفرگیم  متـسد  رد  ار  هزیرگنـس  یتشم  امرگ  تدش  زا  مدـناوخیم و  ار  رهظ  زامن  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ربمایپ اب  »
« .میامن هدجس 

! دنکن لمحت  ار  تمحز  نیا  هدومن و  هدجس  دوخ  همامع  ای  سابل  هشوگ  رب  تسناوتیم  تشادیمن ، یترورض  رگا  تسا  یهیدب 
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ج-1) (     ) هولصلا باتک  (         ) 439 (                   ) یقنلا رِهوجلا  عم  يربکسلا  ننسلا  )

لاق اناکـشا و  امف  ءاضمرلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لوسر  یلا  انوکـش  لاق  ترالا  نب  بابخ  ینثدح  لاق  بهو  نب  دیعـس  ینثدـح  لاق 
* اولصف سمشلا  تلازاذا 

ورمع نب  دـمحم  انثدابع  نب  دابع  انثالاق  ددـسم  لبنح و  نب  دـمحا  انث  دواد  وبا  انث  هساد  نب  رکبوبا  أبنا  يراـب  دورلا  یلع  وبا  اـنربخا ) )
نم هضبق  ذخآف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  رهظلا  یلـصا  تنک  لاق  هللا  دـبع  نب  رباج  نع  يراصنالا  ثراحلا  نب  دیعـس  نع 

* رحلا هدشلا  اهیلع  دجسا  یتهبجل  اهعضا  یفک  یف  دربمتل  اصحلا 

ص439. ج1 ، ّرحلا - هّدش  یف  اهب  لیجعتلا  یف  يور  ام  باب  هالصلا - باتک  يربکلا - ننسلا 
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: تسا هدش  لقن  عفان  زا  ب -

« .دریگ رارق  نیمز  رب  شایناشیپ  ات  دزیم  رانک  ار  شا  همامع  دوب ، همامع  وا  رس  رب  درکیم و  هدجس  نامز  ره  رمع  نب  هللا  دبع  »
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ج-2) (  ) هولصلا باتک  (            ) 105 (      ) یقنلا رهوجلا  عم  يربکلا  ننسلا  )

هللا لوسر  یلا  انوشک  لاق  ترالا  نب  بابخ  نع  بهو  نب  دیعـس  نع  قاحـسا  یبا  نع  ههداز  یبا  نب  ایرکز  نع  سنوی  نب  یـسیع  انث 
* انکشب ملف  انفکا  انهابج و  یف  ءاضمرلا  هدش  لمس  هیلع و  هللا  یلص 

دمحم انث  یـضاقل  بوقعی  نب  فسوی  انئ  ینئارفـسالا  قاحـسا  نب  دمحم  نب  نسحلاأبنا  يرقملا  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  انربخاو ) )
تنک لاق  امهنع  هللا  یـضر  هللادـبع  نبرباج  نع  يراصنالا  ثراحلا  نب  دیعـس  نع  ورمع  نب  دـمحم  انثدابع  نب  داـبع  اـنث  رکب  یبا  نب 

تدجس اذا  یتهبجب  اهعضا  دربت و  بتح  یفک  یف  یصحلا  نم  هضبق  ذخآف  رهظلا  هولـص  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  یلـصا 
اهعضو فکلا و  یف  اصجلا  دیربت  نم  لهـسا  کلذ  ناکل  هب  لصتم  بوث  لع  دوجـسلا  زاج  ول  هللا و  همحر  خیـشلا  لاق  رحلا  هدش  نم 

* قیفوتلا هللااب  اهیلع و  دوجسال 

نبا كربخا  بهو  نبا  یلع  يرق  لاق  رـصن  نب  رحب  انث  بوقعی  نب  دمحم  سابعلا  وبا  انث  یـضاقلا  نسحلا  نب  دـمحا  رکب  وبا  انربخا ) )
يأر ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  هثدح  یئابسلا  ناویح  نب  حلاص  نع  یماذجلا  هداوس  نب  رکب  نع  ثراحلا  نبورمع  همیهلا و 

نع حـلاص  نب  هیواـعم  يور  اـمیف  هتهبج و  نع  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسحف  هتهبج  یلع  متعا  دـق  هبنجب و  دجـسی  ـالجر 
(1) هتمامع ِروک  یلع  دجسی  الجر  لمس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يأر  لاق  یشرقلا  هللا  دبع  نب  ضایع 

* حلاص لسرمل  دهاش  لسرملا  اذه  هتهبج و  یلا  أموا  کتلمع و  عفرا  هدیب  اموأف 

یبا نبا  نع  یلعالا  دبع  نع  لیئارـسا  نع  عیکو  انثدانه  انث  دمحم  نب  هللا  دبع  أبنا  قاحـسا  نب  رکبوبا  أبنا  ظفاحلا  هللا  دبع  وبا  انربخا ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رسحیلف  یلصی  مکدحا  ناک  اذا  لاق  یلع  نع  یلیل 
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همامعلا هیلع  دجـس و  اذا  ناک  رمع  نبا  نا  عفان  نع  رمع  نب  هللا  دبع  نع  هدبع  انثدانه  انث  هللا  دـبع  أبنا  رکبوبا  أبنا  هللادـبع  وبا  انربخا ) )
* ضرالاب هتهبج  عضی  یتح  اهعفری 

نب دومحم  نع  ( 4) هدابع نب  دمحم  نع  ( 2) همیرک یبا  نا  نکـس  نع  عیکو  انثدانه  انث  هللا  دـبع  أبنا  رکبوبا  أبنا  هللادـبع  وبا  انربخاو ) )
* هتهبج نع  همامعلا  رسح  هولصلا  یلا  ماقاذا  ناک  هنا  تماصلا  نب  هدابع  نع  عیبرلا 

ج2،ص105. دوجسلا - یف  ههبجلا  نع  فشکلا  باب  هالصلا - باتک  يربکلا - ننسلا 
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: دروآیم نینچ   (1) یناعنص قازرلادبع  ج -

« .نیمز رب  رگم  درکیمن  هدجس  دوعسم  نبا  : » تفگیم هدیبع  وبا 

ص:57

مـالعا ریـس  رد  یبـهذ  هـک  تـسا ،  تنــس  لـها  نیمدـقتم  ناـگرزب  زا  ق ) 126-211 ه ._ ، ) یناعنـص ماّـمه  نـب  قازرلادـبع  وا  - . 1
« ...حاحصلا بابرأ  ّلک  هب  ّجتحا  نم  و  تقولا ، ثدحم  :» دنک یم  دای  نینچ  وا  زا  (ج572/9 ) ءالبنلا
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ص 55

(. 2  ) هیلع یَّلصف  ( 1) ًاعطن

ضرَّالا یلع  یلَّصی  وَأ  دجسی  ناک  قیدصلا  رکب  ابَأ  نَأ  ینغلب  لاق : هیّمُأ  یبَأ  میرکلا  دبع  نع  دشار  نب  دمحم  نع  قازرلادبع  -1552
.اهیلِإ ًایِضفُم 

یلع الإ  یلَّصی –  اب  لاق  وَأ  - دجـسیال دوعـسم  نبا  ناک  لاق : هدیبع  یبَأ  نع  يرزجلا  میرکلا  دبع  نع  يروثلا  نع  قازرلادـبع  -1553
(. 3) ضرَألا

: لاق يدربلا ؟ اـم  اـنلق : ضرـَّألا ، یلع  دجـسی  و  ( 4) َّيدربـلا یلع  موقی  ناـک  هنأ  میهاربإ  نع  ُّلُِـحم  ینربـخَأ  و  يروـثلا : لاـق  -1554
(. 5) ریصحلا

ام تلاق : هشئاع  نع  ثدـحی  ( 6 () هیبأ نع   ) ٍءیناه نب  حیرـش  نبا  عمـس  نمع  لوغم  نب  کلام  نع  هنییع  نبا  نع  قازرلا  دـبع  -1555
(7  ) دوجسلا یف  ینعت  ًءیشب ، ههجو  ًأیقَّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر 

ج1-ص 397. یناعنص - قاّزرلا  دبع  فنصملا -

ص:58
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(6)

؟ البرک كاخ  ارچ 

مییوگیم نونکا  .تسا  رگید  زیچ  ره  رب  هدجـس  زا  رتهب  هکلب  لاکـشا ، نودب  ناناملـسم  همه  رظن  زا  كاخ  رب  هدجـس  هک  دـش  نشور 
یمـشپ ياهتفاب  زا  یحیبست  مالـسلااهیلع )  ) همطاف : » میناوخیم خـیرات  رد  هک  نانچ  تسین ، ناسکی  اهکاخ  همه  يونعم  شزرا  کـشیب 
ترضح نآ  ربق  كاخ  زا  مالسلاهیلع )  ) هزمح ترـضح  تداهـش  زا  سپ  اما  دوب ، ییاههرگ  نآ  رب  اهرکذ  شرامـش  يارب  هک  تشاد 

« .دندومن هیهت  یحیبست  دوخ  ارب 

ص:59
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ص 57

(1033                          ) بیقعتلا باوبأ  (ج2                                  )

ددع هیلع  دوقعم  لتفم  فوّصلا ) ) فوص طویخ  نم  اهتحبص  تناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  َّنأ  َّیفقثلا  دمحم  نبا 
ءادهّـشلا ّدیـس  هنع  هللا  یـضر  بلطملادـبع  نب  هزمح  لـتق  نأ  یلإ  حّبـست  ربّـکت و  اهدـیب ، اهربدـت  مالّـسلا  اـهیلع  تناـکف  تاریبـکتلا 

نم اهیف  امل  هتبرت  اولمتـساف  رمالاب  هیلإ  لدـع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اّملف  ساّنلا ، اهلمعتـساف  حـیباستلا  تلامع  هتبرت و  تلمعتـساف 
.هیزملا لضفلا و 

هیلع نیـسحلا  هزمح و  ربق  نیط  نم  نیتبرتلا  لامعتـسا  نع  لئـس  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابأ  َّنأ  بوبحم  نب  نسحلا  باتک  یفو  لاـق : -2
.حبسی نأ  ریغ  نم  لجّرلا  دیب  حبست  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  نم  یتلا  هحبسلا  مالسلا : هیلع  لاقف  امهنیب ، لضافتلا  مالسلا و 

ثیدح 1 بیقعت ، باوبا  زا  باب 16  هالصلا  باتک  ص1033 ، ج4 ، هعیشلا ، لئاسو 

ص:60
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.تسا رتشیب  نآ  اب  ندناوخ  زامن  شاداپ  هدوب ، رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يالبرک  كاخ  ساسا  نیمهرب 
: زا دنترابع  كاپ  كاخ  نیا  يدنمشزرا  ياه  هناشن  زا  یخرب 

( مالسلاهیلع  ) نیسح اما  تبیصم  دروآ و  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادخ لوسر  يارب  ار  البرک  كاخ  زا  یتشم  لیئربج  هک  یماگنه  - » فلا
کـشا دیـسوب و  دییوب و  ار  كاخ  نآ  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادخ لوسر  دومن ، يروآدای  ترـضح  نآ  هب  دوشیم  عقاو  هدنیآ  رد  هک  ار 

(1)« .تخیر

نهپ ار  نآ  زامن  ماگنه  دوب و  البرک  كاخ  زا  يرادـقم  نآ  رد  هک  دنتـشاد  ياهچراپ  مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  :» دوشیم لـقن  ب -
(2)« .دندرکیم هدجس  كاخ  نآ  رب  هدومن ،

ص:61

دوخ فورعم  باتک  رد  ق ) _ . م405 ه  ) يروباشین مکاح  هللا  دبع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  ّتنـس ، لها  گرزب  ملاع  ار  تیاور  نیا  - . 1
باتک نیا  رد  يروباشین  مکاح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدرک و  رکذ  نیحیحصلا  یلع  كردتـسملا  مان  هب 

.تسا حیحص  اهنآزا  یکی  ای  ملسم  يراخب و  رظن  قبط  نآ  دنس  هک  هدومن  يروآ  عمج  ار  یتایاور 
.تشذگ هحفص 3  رد  تیاور  ذخأم  - . 2
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ص 59

4820-4818 ح _ هباحصلا / هفرعم  باتک  -31                                                      194

هلآ یلع  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  نبا  امهنع  هللا  یضر  دیهشلا  یلعنب  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  لئاضف  لوأ 

، بعـصم نب  دمحم  انث  ، یـضاقلا مثیهلا  نب  دمحم  صوحألا  وبأ  انث  دادغبب ، يرهوجلا  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  انربخأ  -4818/416
ینإ هللاال ، وسر  ای  تلاقف : هللا  لوسر  یلع  تلخد  اهنأ  ثراحلا  تنب  ٍلضفلا  مأ  نع  هللا ، دـبع  نب  دادـش  راـمع  یبأ  نع  یعازوـألا ، اـنث 
یف تعـضو  تعطق و  كدـسج  نم  هعطق  نأک  تیأر  تلاـق : وهاـم » :» لاـق دـیدش ، هنإ  تلاـق : وهاـم » لاـق «: هلیللا  ًارکنم  ًاـملح  تیأر 

نیسحلا همطاف  تدلوف  كرجح » یف  نوکیف  ًامالغ  هللا  ءاش  نإ  همطاف  دلتأ  ریخ  تیأر   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  يرجح ،
مث هرجح  یف  هتعـضوف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ًاموی  تلخدـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  امک  يرجح  یف  ناکف 

یمأ تنأ و  یبأب  هللا  یبن  ای  تلقف  تلاـق : عومدـلا  نم  ناـقیرهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنیع  اذإـف  / هتاـفتا ینم  تناـح   177/3
هتبرت نم  هبرتب  یناتأ  و  معن » :» لاقف اذه ! تلقف : اذه » ینبا  لتقتس  یتمأ  نأ  ینربخأف  مالسلا  هالـصلا و  هیلع  لیربج  یناتأ  :» لاق کلام ؟

.ءارمح

.هاجرخی مل  نیخیشلا و  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه 

نیا هک  دراد  حیرصت  يروباشین  مکاح  هکنیا  هجوت  بلاج  هتکن   ) ج 3،ص 194 يروباشین –  مکاح  نیحیحصلا –  یلع  كردتسملا 
( .تسا حیحص  ثیدح 

ص:62
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زامن ود  ندناوخ  هلصاف  نودب  موس : شخب 

ص:63
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ًالثم تسا ، حیحـص  راتفر  مادـک  دـنادب  دراد  تسود  قّقحم  کی  هک  دوشیم  هدـهاشم  ییاهتوافت  یهاگ  ناناملـسم  يداـبع  راـتفر  رد 
دنراد رارصا  رگید  یخرب  دننادیم و  حیحص  ار  نآ  دنناوخیم و  مهرس  تشپ  ار  اشع  برغم و  ای  رصع  رهظ و  زامن  ناناملسم  زا  یخرب 

.دشاب هلصاف  اهنآ  نایم  دیاب  هک 

لوسر ایآ  تسا ؟ عرـش  روتـسد  فلاخم  يراک  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  ياهزامن  ندناوخ  مه  رـس  تشپ  ایآ  تسیچ ؟ تقیقح 
...ایآ دناهدناوخ ؟ زامن  نینچ  ادخ 

.دیامن يرای  تقیقح  هب  ندیسر  رد  ار  امش  دناوتیم  راتشون  نیا 

ص:64
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(1)

دننادیم بحتسم  تقو  جنپ  رد  ار  ندناوخ  زامن  نایعیش 

هتفگ و زاب  رید  زا  یعیش  ناملاع  همه  اما  دننادیم ، حیحص  ار  اشعو  برغم  ای  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  نایعیـش  هچرگ 
« هعنقملا  » باتک رد   (1) دیفم خیش  .تسا  رتهب  بحتـسم و  اشع  برغم و  زین  رـصع و  رهظ و  زامن  نایم  نتخادنا  هلـصاف  هک  دناهتـشون 

.تسا تباث  تنس  نادب  تسا و  لضفا  عناوم  مدع  رایتخا و  اب  زامن  ود  نایم  نتخادنا ) هلصاف   ) قیرفت دسیونیم :

ص:65

( .ق _ . (م412ه مراهچ نرق  رد  هعیش ، گرزب  مّلکتم  هیقف و  ملاع ، - . 1
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ص 65

165 هعمجلا                                                موی  یف  هالصلا  لمعلا و 

و رصعلا ، مهب  عمجف  (، 2) رصعلا لالب  نّذأ  هتالص  نم  غرف  اذإف  ساّنلاب ، ( 1  ) یّلصی نأ  ثبلی  الف  لصف ،  سمّشلا ،  تلاز  دق  دَّمحم  ای 
مزلف (، 4  ) لیّللا لبق  اهوکردأف  فمهلزاـنم  یلإ  ( 3) هعمجلل هنیدملا  رـضحی  ناک  نّمم  دعابألا  و  فارطألا ، و  يداوبلا ، لهأ  فرـصنا 

.هّنّسلا هب  تدکأت  ضرفلا و  کلذب 

.رصعلا دعب  یلإ  اهریخأتب  سأبال  و  هالّصلا ، لبق  هعمجلا  موی  یف  هعمجلل  لفاّونلا  تقو  و 

.ضرفلاب أدب  عطق و  سمّشلا  تلازف  هعمجلا  موی  یف  َّالّفنتم  ناک  نم  و 

عمجلا نإف  هعمجلا ، موی  یف  ـالإ  ( 5  ) هّنـسلا تتبث  هب  و  لضفأ ، ضراوعلا  مدـع  رایتخلا و  عم  ماـّیألا  رئاـس  یف  نیتالّـصلا  نیب  قرفلا  و 
ال هّنـس ، مارحلا  رعـشملاب  هرخآلا  ءاشعلا  برغملا و  عمج  و  تافرعب ، رـصعلا  رهّظلا و  عمج  کلذک  و  (، 6  ) هّنـسلا وه  و  لضفأ ،  امهنیب 

.اهیّدعت زوجی 

.مامإ و  هبطخب ، ّالإ  (8  ) هعامجال .لایمأ و  هثالث  هعمجلا  یف  هعامجلا  طرش  یلع  ( 7) نیتعامجلا نیب  نوکی  ام  ّلقأ  و 

ص165 باب 13 ، هولصلا ، باتک  هعنقملا ،

ص:66
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(2)

( تنس  ) ثیدح نآرق و  رد  زامن  ود  نایم  عمج 

.دوشیم هدافتسا  اهزامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  ندوب  حیحص  ینشور  هب  ناناملسم  لوبق  دروم  تایاور  زین  میرک و  نآرق  زا 

: میناوخیم ءارسا  هروس  هیآ 78 رد  نآرق : فلا -

ندیـسر  ) دیـشروخ لاوز  زا  ار  زامن  « . » ًادوُهـشَم َناَک  ِرجَفلا  َنآُرق  َّنِإ  ِرجَفلا  َنآُرق  ِلیَّللا َو  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسمَّشلا  ِكُولُدـِل  َهَـالَّصلا  ِِمقَأ  »
رجف نآرق  نینچمه  راداپرب و  بش ) همین   ) بش یکیرات  تیاهن  ات  تسا ) رهظ  ناذا  ماگنه  هک  رهـش  راـهنلا  فصن  هریاد  هب  دیـشروخ 

«. تسا زور )  بش و  ناگتشرف   ) هدهاشم دروم  رجف  نآرق  هک  ارچ  ار ، حبص ) زامن  )

زاغآ هب  هفیرش  هیآ  تروص  نیا  رد  تسا ، بش  همین  نامه  هک  دشاب  دیدش  تاملظ  یکیرات و  يانعم  هب  قسغ  رگا  هک :  نیا  حیـضوت 
اـشع برغم و  زا  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  ندوب  ادـج  دراد و  هدراشا  اشع ) برغم و  ، رـصع رهظ ،  ) هناگراهچ ياهزامن  تقو  نایاپ  اـت 

برغم و ای  رـصع  رهظ و  زامن  ود  زا  کـی  ره  تقو  بیترت  نیدـب  .تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  تسا و  ناناملـسم  همه  قاـفتا  دروم 
.دشابیم حیحص  اهنآ  ندناوخ  مهرس  تشپ  هدوب و  كرتشم  اشع ،

نامز هس  هب  هفیرـش  هیآ  رد  دراد - حیرـصت  نادب  شریـسفت ) رد   ) يزار رخف  هک  نانچ   - دشاب یکیرات  يادنبا  يانعم  هب  قسغ  رگا  اما 
، رصعو رهظ  زامن  تقو  زاغآ  یلوا  هک  رجف ) ماگنه  برغم و  لوا  لاوز ،  ) هدش هراشا 
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زامن تقو  رصع و  رهظ و  زامن  تقو  زین  تروص  نیا  رد  .تسا  حبـص  زامن  تقو  زاغآ  یموس  اشع و  برغم و  زامن  تقو  زاغآ  یمود 
(1) .تسا حیحص  اهنآ  ندناوخ  مهرس  تشپ  هدوب و  كرتشم  اشع  برغم و 

ص:68

مدـع رب  يرگید  لیلد  دوجو  یعدـم  زامن ، ندـناوخ  مهرـس  تشپ  تحـص  رب  هیآ  تلـالد  نتفریذـپ  نمـض  يزار  رخف  دـنچره  - . 1
.دشاب یم  تحص 
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27 هیآلا                                        .سمشلا  كولدل  هالصا  مقأ  یلاعت : هلوق 

نبا لاق  نیرسفملا ، لوق  امأ  و  ملاعلا ، یلع  بصنت  اهنأک  هملظا  نأ  کلذ  و  همالظب ، بصنا  يأ  لیللا  قسغ  ینعمف  قاسغلا ، رانلا : لهأ 
لاق و  هتملظب ، لیللا  وخد  لاق  قسغلاام : سابع  نبأ  قرزألا  نب  عفان  لءس  .لخدی و  نیح  هلوأ  لاق  لیللا ؟ قسغ  ام  ءاطعل : تلق  حیرج 

اذإ هجارجلا  تقسغ  و  ًاعمد ، تألتما  ارإ  نیعلا  تقسغ  لاقی  اهدادتشا ، هملظلا و  مکارت  دنع  قفـشلا  هبوبیغ  دنع  لیللا  قسغ  يرهزألا :
ول و  ءاشعلا ، برغملا و  رـصعلا و  رهظلا و  یه  هیف و  عبرألا  تاولـصلا  تلخد  ینعملا  اذـها  یلع  قسغلا  انلمح  ولانأل  لاق  امد ، تألتما 

نیذه یلع  عرفتی  هنأ  ملعا  و  یلوأ ، لوألا  نوکی  نأ  بجوف  برغملا  رهظلا و  الإ  هیف  لخدـی  مل  هملظلا  لوأ  روهظ  یلع  قسغلا  انلمح 
روکذملا نوکی  ریدقتلا  اذه  یلع  برغملا و  لوأ  نع  هرابع  قسغلا  ناک  هملظلا  لوأ  روهظی  قسغلا  انرـسف  ناف  فیرـش  ثحب   نیلوقلا 

نیب رـصعلا و  رهظلل و  ًاتقو  لاوزلا  نوکی  نأ  یـضتقی  اذـه  ورجفلا  تقو  برغملا و  لوأ  تقو  لاوزلا و  تقو  تاـقوأ  هثـالث  هیـآلا  یف 
رذـعب ازئاج  عمجلا  نوکی  نأ  بجوف  زوجیال  رذـع و  ریغ  نم  رـضحلا  یف  عمجلا  نأ  نع  لیلدـلا  لد  هنأ  الإ  ًاقلطم  ءاـشعلا  برغملا و 

ضیبألا قفشلا  هبوبیغ  دنع  لصحت  امنإ  همک  ارتما  هملظلا  لوقنف  همک  ارتملا  هملظلاب  قسغلا  انرسف  نإ  امأ  هریغ ، رطملا و  رذع  رفـسلا و 
اهلک تاولـصلا  هماقإ  زاوج  بجوف  هیاغلا  کلت  لوصح  لبق   اعروشم  نوکی  هیاـغ  یلا  ودـمملا  مکحلا  هیاـغلا و  ءاـهتنال  یلا  هملک  و 

ملعأ هللا  رمحألا و  قفشلا  هبوبیغ  دنع  بجت  اهنإ  انلق  اذإ  حصی  امنإ  اذه  ضیبألا و  قفشلا  هبوبیغ  لبق 

ص26 ایر ، ج21 ( – بیغلا حیتافم  - ) يزار نیدلا  رخف  ریبک ، ریسفت 
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تایاور ب -

رـصع و رهظ و  ياهزامن  ندناوخ  مه  رـس  تشپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینـشور  هب  هدـش  لقن  ناناملـسم  ربتعم  بتک  رد  هک  یتایاور  زا 
.تسا رتهب  تلیضف  تقو  رد  اهنآ  ندناوخ  دنچره  تسا ، حیحص  اشع  برغم و 

: درک لـقن  ساـبع  نبا  لوق  زا  ریبج  نب  دیعـس  میناوخیم :  (1) تـسا تنـس  لها  یثیدح  ياهباتک  نیرتربتعم  هک  ملـسم  حیحـص  رد  . 1
هن دوب و  یفوخ  هن  هک  یلاح  رد  دندناوخ ، هلصاف  نودب  مه و  رـس  تشپ  رـصع  رهظ و  زامن  هنیدم  رد  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادخ لوسر 

.رفس

ات تفگ : مدیـسرپ ، سابع  نبا  زا  ار  لاؤس  نیا  مه  نم  تفگ : دومن ؟ لـمع  نینچ  ربماـیپ  ارچ  مدرک  لاؤس  دیعـس  زا  دـیوگیم  ریبز  وبا 
.دریگن تخس  شتما  رب  هک  نآ 

ص:70

ق) (م 261 ه . _ يروباشین جاجح  نبا  ملسم  فیلأت  ملسم  حیحص  - . 1
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215 رفسلا                               یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  زاوج 

ِهیَلَع َلِجَع  اَذإ  َمَّلَـس  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  ِّبَّنلا  ِنَع  ٍسنَأ  نَع  ٍباَهِـش  ِنبا  ِنَع  ٍلیَقُع  نَع  َلیعاَمـسا  ُنبُِرباَج  ینَثَّدَـح  ٍبهَو  ُنبا  اَنَرَبخَأ  َالاق 
.ُقَفَّشلا ُبیعَی  َنیِح  ِءاَشِعلا  َنَیب  امَهَنَیب َو  َعَمجَی  یَّتَح  َبِرغَملا  ُرّخَُؤی  اَمُهَنَیب َو  ُعَمجَیَف  ِرصَعلا  ِتقَو  لَّوَأ  َیلإ  َرهُّظلا  ُرِّخَُؤی  ُرَفَّسلا 

هیَلَع ُهللا  یَّلَـص  هللاَأ  ُلوُسَر  یَّلَـص  َلاَق  ساَّبَع  ِنبا  ِنَع  ِریَبُج  ِنب  ِدیعَـس  نَع  ِرَیبُّزلا  ِیبَأ  نَع  ٍکلاَم  یَلَع  ُتأَرَق  َلاَق  یَیحَی  ُنب  یَیحَی  انثدح 
نَع ًاعیمَج  ٍماَّلَس  ُنب  ُنوَع  َُسنُوی َو  ُنب  ُدَمحَأ  انثّدح  ِرَفسََالَو و  ٍفوَخ  ِریَغ  ِیف  ًاعیمَج  ءَاَشِعلا  َبِرغَملا َو  ًاعیمَج َو  َرصَعلا  َرهُّظلا َو  َمَّلَـسَو 

َرهُّظلا َمَّلَس  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ُلوُسَر  یَّلَص  َلاَق  ٍساَّبَع  ِنبا  ِنَع  ٍریَبُج  ِنب  ِدیعَس  نَع  ِرَیبُّزلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  ُریَهُز  اَنَثَّدَح  َُسنُوی  ُنبا  َلاَق  ٍریهُز 
َلاَقَف ِینَتلَأَس  اَمَک  ٍساَّبَع  َنبا  ُتلَأَس  َلاَقَف  َِکلذ  َلَعَف  َمل  ًادیعَس  ُتلَأَسَف  رَیبُّزلا  ُوبَأ  َلاَق  ٍرَفَـسَالَو  ٍفوَخ  ِریَغ  ِیف  ِهنیدَملِاب  ًاعیِمَج  َرـصَعلا  َو 

ثراَحلا َنبا  ِینعَی  ُِدلاَخ  اَنَثَّدَح  یُّثِراَحلا  ٍِبیبّح  ُنب  یَیحَی  انثّدح  ِِهتَّمُأ و  نِم  ًادَحَأ  چِرُجیَال  نَأ  َداَرَأ 

رفسلا یف  نیتولصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  هولصلا  باتک  يوون ج5ص215  خرش  اب  ملسم  حیحص  . 1
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: میناوخیم  (1) تنس لها  یثیدح  باتک  نیرتفورعم  يراخب  حیحص  رد  . 2

هب ار  اشع ) برغم و  ینعی   ) تعکر تفه  زینو  رصع ) رهظ و  ینعی   ) تعکر تشه  هلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر  دیوگیم : سابع  نبا 
.دناوخ عمج  روط 

لمع ثیدـح  نیا  رهاـظ  هب  ناـملاع  زا  یـضعب  دـسیونیم : .ق ) _ . م 852 ه  ) ینالقـسع رجح  نبا  يراـخب ، حیحـص  فورعم  حراـش  و 
.دننادیم زیاج  فوخ  رفس و  ریغ  رد  ار  اهزامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  هدومن ،

ص:72

( .ق م 256ه . _  ) يراخب لیعامسا  نب  دمحم  فیلأت  - . 1
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َلاَقَف ءاَشِعلا  َبِرغَملا َو  َرصَعلا َو  َرهُّظلا و  ًاِیناَمَنَو  ًاعبَـس  ِهَنیِدَملِاب  یَّلَـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َّیبَّنلا  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِنبا  نع  ِدیَز  ِنب  ٍِرباج  نَع 
وُمَع َلاق  ٍهَریِطَم  ِهّلیَلل  یف  ُهَّلََعل  ُبوُّبَأ 

امک اعیمج  اینامث  اعیمج و  اعبـس  يأ  اینامث ) اعبـس و  هلوق  ) نویرـصب هلک  دانـسالاو  ءاثعـشلا  وبأ  وه  دـیز ) نبرباـج  نع  هلوق   ) رـصعالو
وبأ وـه  هل  لوـقملا  یتایتخـسلاوه و  بوـیأ )  لاـقف  هلوـق  ) راـنید نـب  ورمع  نـع  هبعـش  قـیرط  نـم  برغملا  تـقو  باـب  یف  هـب  حرص 
نع ریبزلا  یبأ  نع  ثیدـحلا  اذـهل  هجارخا  بقع  کلام  اضیأ  هب  لاق  رطملا  لاـمتحا  تلف و  اـمک  نوکی  نأ  يأ  یـسع ) هلوق  ) ءاتعـشلا

ملسم و هاور  نکل  رطم  یف  ناک  هلعل  کلام  لاق  رفسالو  فوخ  ریغ  نم  هنیدملاب  هلوق  لدب  لاق  هوحن و  سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعس 
روکذملا عمجلا  نوکی  نأ  یقتناف  رطمال  فوخ و  ریغ  نم  ظفلب  ریبج  نب  دیعـس  نع  تباث  یبأ  نب  بیبح  قیرط  نم  ننـسلا  باحـصأ 

هعمج ناـک  ول  هنـال  رظن  هیف  يوونلاـماوق و  ضرملل و  روکذـملا  عمجلا  نوکی  نأ  ءاـملعللا  ضعب  زوج  رطملا و  وأ  رفـسلا  وأ  فوخلل 
عمح ملس  هیلع و  هللا  یلص  ًارهاظلا  و  رذعلا   کلذ  وحن  هب  نم  الا  هعم  یلصامل  ضرملا  ضرافل  نیتالـصلا  نیب  ملـس  هیلع و  هللا  یلص 

فـشکسنا مث  رهظلا  یلـصف  میغ  یف  ناک  هنأ  یلع  هلوأت  نم  مهنم  يوونلا و  لاق  هتیاور  یف  سابع  نبا  کلذب  حرـص  دـق  هباحـصأب و 
یف هیف  لامتحا  الف  رصعلا  رهظلا و  یف  لامتحا  یندأ  هیف  ناک  نا  هنال و  لطاب  وه  لاق و  اهالصف  لخد  رصعلا  تقو  نأ  نابف  الثم  میغلا 

یلادـتمب اهتقو  نأ  وه  هفالخ و  هدـنع  راتخلا  دـحاو و  تقوالا  برغملا  سیل  هنأ  یلع  ینبم  لامتحالا  هیقن  ناک  ها و  ءاشعلا  برغملا و 
لجع اهتقو و  رخآ  یلا  رهظلا  رخآ  نوکی  ناب  يروص  روکذملا  عمجلا  نأ  نع  هلوأت  نمو  مهنم  لاق  مئاق  لامتحالاف  اذه  یلعف  ءاشعلا 

_ ها لمتحت  هفلاخل ال  رهاظلل  فلاخم  هنال  لطاب  وأ  فیعض  لامتحا  وه  لاق و  اهتقو  لوأ  یف  رصعلا 
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رصعلا یلا  رهظلا  ریخأت  باب  هولصلا ج2 ص19 باتک  ینالقسع ، رجح  نبا  يراخب ، حیحص  حرش  يرابلا ،  حتف  . 1
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: میناوخیم هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  . 3

، دندروآ اج  هب  هلصاف ) نودب   ) ناکم کی  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  هلآوهیلعهللایلص ) ) مرکا ربمایپ  دندومرف : مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
.دشاب راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب 

؟ هدش داجیا  يرییغت  زامن  ماکحا  رد  ایآ  دیسرپ : رمع 

.مریگب ناسآ  متما  رب  متساوخ  اما  .هن  دندومرف :

: میناوخیم باتک  نامه  رد  . 4

اب مه  رـس  تشپ  رهظ  زامن  تقو  لوا  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هلآوهیلعهللایلـص )  ) مرکا ربمایپ  دـندومرف : مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما 
هب برغم  تقو  لوا  رد  تعامج  اب  مه  رـس  تشپ  ار  اشع  برغم و  زامن  دشاب و  راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  دندروآ  اج  هب  تعامج 

دازآ زامن ، تقو  هدودحم  رد  زامن  ندناوخ  يارب  تّما  هک  دوب  نآ  لمع  نیا  تلع  دشاب و  راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  دـندروآ  اج 
.دنشاب تعسو  رد  و 

ص:75
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(161                         ) تیقاوملا باوبأ  (ج2                                      )

قاحسإ نع  مکحلا ، نب  ّیلع  نع  یسیع ، نبّمحم  نبدمحأ  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نب  نیسحلا  نع  للعلا ) ) یف و  - 2 4970
الو هّلع  ریغ  نم  دحاو  ناکم  یف  رصعلا  رهّظلا و  یّلص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنَإ  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  راّمع ، نب 

.یتّمُأ یلع  عسوأ  نأ  تدرأ  نکلو  ال ، لاق :  یبش ء ؟ هالّصلا  یف  ثدحأ  هیلع : موقلا  أرجأ  ناک  رمع و  هل  لاقف  ببس ،

یبأ نع  هرارز ، نع  ریکب ، نب  هللادـبع  نع  مکحلا  نب  ّیلع  نع  دّـمحم ، نبدـمحأ  نـع  ییحی ، نـب  دّـحم  مـع  بوـقعی ، نبدّـمحم  -8
و هّلع ، ریغ  نم  هعامج  یف  سمّشلا  تلاز  نیح  رصعلا  رهظلا و  سانلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلص  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع 

عـستیل هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لعف  اّمنإ  و  هعامج ، یف  هّلع  ریغ  نم  قفّـشلا  طوقـس  لـبق  هرخـآلا  ءاـشعلا  برغملا و  مهب  یّلص 
.قفّشلا طوقس  دعب  لاق : ّهنأالإ  هلثم  دمّحم  نب  دمحأ  نع  هدانسإب  خیشلا  هارو  .هتّمُأ       یلع  تقولا 

ثیدح 2 اضیا  رذع  ریغل  نیتالصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  لئاسو ج3ص161  .3

ثیدح 8 اضیا  رذع  ریغل  نیتالصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  لئاسو ج3 ص162  .4
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(3)

؟ دشابن حیحص  زامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  ارچ 

تـشپ يرذع  چیه  نودب  ار  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  ياهزامن  یخرب  هلآوهیلعهللایلـص )  ) مرکا ربمایپ  دـش ، نایب  یلبق  شخب  رد 
رب یلیلد  هچ  مینادب  میراد  تسود  .تسین  حیحص  اهزامن  دناوخ  مه  رـس  تشپ  دنیوگیم  یعمج  نیا  دوجو  اب  اما  دندناوخیم ، مه  رس 

لقن سابع  نبا  زا  همرکع  هک  تسا  ياهلمج  نخس ، نیا  رب  لیلد  اهنت  میتفایرد  فلتخم  ياهباتک  هب  هعجارم  زا  سپ  .دنراد  نخس  نیا 
دوخ يور  هب  ار  رئابک  باوبا  زا  یباب  دـناوخب ، مه  رـس  تشپ  رذـع  نودـب  ار  زامن  ود  سک  ره  : » دومرف ربمایپ  تسا : هتفگ  هک  هدومن 

« .تسا هدرک  زاب 

: تفگ دیاب  اما 

زا هک  يذمرت  ننس  باتک  هدنسیون  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، فیعـض  تنـس  لها  گرزب  ناسانـش  ثیدح  رظن  رد  ثیدح  نیا  دنـس  . 1
فعـض نایب  رد  يددعتم  تارابع  زین  باتک  نیا  حراش  هتـسناد و  فیعـض  ار  ثیدح  نیا  تسا ، تنـس  لها  یثیدح  بتک  نیرتربتعم 

.تسا هدروآ  ثیدح  نیا 

یم هدافتسا  اه  زامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  تحـص  اهنآ  زا  هک  میراد  ربتعم  ددعتم و  ياه  ثیدح  فیعـض ، ثیدح  نیا  لباقم  رد  . 2
.دشدای هتشذگ  شخب  رد  ربتعم  ثیداحا  زا  ییاه  هنومن  .دومن  هجوت  فیعض  ثیدح  نیا  هب  ناوت  یمن  اذل  دوش ؛
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ص 75

477 ............................................................. 188 باب 138/ح _ / هالصلا باوبأ 

ِّیبَّنلا ِنَع  ٍساَّبَع  ِنبا  ِنَع  َهَمرکِع  نَع  ٍشَنَح  نَع  ِِهیبَأ  نَع  َناَمیَلُس  ُنب  ُرِمَتعُملا  اَنَثَّدَح  ُيِرـصَبلا  ٍفَلَخ  ُنب  یَیحَی  َهَمَلَـس  ُوبَأ  اَنَثّدح  -188
« .ِِرئابَکلا ٍباَوبأ  نِم  ًَابَاب  یَتَأ  دَقَف  ٍرذُع  ِریَغ  نِم  ِنیَتالَّصلا  َنَیب  َعَمَج  نَم  : » َلاَق هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.ُهُریَغَو ُدَمحأ  ُهَفَّعَض  ِثیدَحلا ، ِلهَأ  َدنِع  ٌفیِعَض  َوُهَو  ٍسیَق » ُنب  ُنیَسُح  » َوُهَو ُِیبَحَّرلا » ُِّیلَع  ُوبأ  َوُه «: اَذه  ُشَنَحَو  یَسیع : وبَأ  َلاَق 

.َهَفَرَِعب وَأ  ِرَفسلا  ِیف  ّاّلإ  ِنیَتالَّصلا  َنَیب  َعَمُجی  َال  نء  ِملِعلا : ِلهَأ  َدنِع  اَذه  یَلَع  ُلَمَعلاَو 

.خلإ هملس  وبأ  انثدح  هلوقب  هاور  مث  روکذملا 

هنس تام  قودص  هجام  نباو  دواد  یبأ  ملـسم و  يذمرتلا و  خویـش  نم  يرابوجلا  يرـصبلا ) فلخ  نب  ییحی  هملـس  وبأ  انثدح  : ) هلوق
یلع یبأ  یبحرلا  سیق  نب  نیـسح  بقل  نونلا  هلمهملا و  ءاحلا  حتفب  ( شنح نع   ) یمیتلا نامیلـس  هیبأ ) نع   ) نیتئام نیعبرأ و  نیتنثا و 

.بیرقتلا یف  اذک  كورتم  وه  یطساولا و 

یلع هیفنحلا  هب  کسمت  يوانما  لاق  رئابکلا ) باوبأ  نم  أباب  یتأ  دقف  ) ضرم رفـسک و  رذـع ) ریغ  نم  نیتالـصلا  نیب  عمج  نم   : ) هلوق
هحیرص هحیحص  ثیداحأ  رفسلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  یف  ءاج  دق  تلق : .یهتنا  رذع  رفـسلا  یعفاشلا  لاق  رفـسلا و  یف  عمجلا  عنم 

نب شنح  همجرت  یف  بیذهتلا  بیذهت  یف  رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  .ًادج  فیعـض  اذه  سابع  نبا  ثیدح  امه و  ریغ  نیحیحـصلا و  یف 
یلـص یبنلا  نأ  سابع  نبا  نع  حص  دقو  هب ، لصأ  الو  هب  الإ  فرعی  هیلع و ال  عباتی  ثیدحلا ال  نیتالـصلا  نیب  عمج  نم  هثیدح  سیق :

، حیحص ثیدح  اذه  كردتسملا  یف  هتیاور  دعب  مکاحلا  لوق  امأو  .یهتنا  رصعلا  رهظلا و  نیب  عمج  هلآ  هیلع و  هللا 
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.رذع رفسلا  نأ  نم  یعفاشلا  لاق  ام  وه  باوجلاف  هتحص  ریدقت  یلع  و  يوانملا ، هب  حرص  ام  یبهذلا  هدر  دقف 

لاـق و  كورتـم ، دـمحأ  لاـق  هتمجرت  یف  نازیملا  یف  یبهذـلا  لاـق  هریغ ) دـمحأ و  هفعـض  ثیدـحلا  لـهأ  دـنع  فیعـض  وه  Lو  هلوق
هثیداحأ يدعـسلا  لاق  كورتم و  هرم  لاق  هقثب و  سیل  یئاسنلا  لاق  هثیدـح و  بتکی  يراخبلا ال  لاـق  فیعـض و  نیعم  نبا  هعرزوبأ و 

.هتارکنم نم  خلإ  نیتالصلا  نیب  عمج  نم  هثیدح  یبهذلا  دع  كورتم و  ینطق  رادلا  لاق  ًادج و  هرکنم 

( هفرعب وأ  رفسلا  یف  الإ  نیتالصلا  نیب  عمجی  نأ ال  ملعلا  لهأ  دنع  اذع  یلع  لمعلا  و  هلوق ( :

باب 138 ح188. هولصلا  باوبا  باب  هولصلا  باتک  يروپ ج1 ص477  كرابم  ظفاح  يذمرتلا - عماج  حرشب  يذوحالا  هفحت 
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(4)

؟ دناد یم  حیحص  ار  زامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  یسک  مه  تنس  لها  ناملاع  زا  ایآ 

حیحـص ار  زامن  ندناوخ  مه  رـس  تشپ  هک  هدش  دای  یناگرزب  زا  يوون ،) ) ملـسم حیحـص  حرـش  دـننام  تنـس  لها  عبانم  زا  یخرب  رد 
(1) .دراد ینارادفرط  مه  تنس  لها  نایم  رد  زامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  ندوب  حیحص  نیاربانب  .دناهتسنادیم 

ص:80

.دوش هعجارم  يذمرت  ننس  حرش  يذوحالا  هفحت  زین  هالصلا و  باتک  يراخب ، حیحص  حرش  يرابلا ، حتف  هب  زین  و  - . 1
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ص 77

219 لامشلا            نیمیلا و  نع  هالصلا  نم  فارصنالا  زاوج 

ِناَطیـشَِّلل مُکُدَحَأ  َّنَلَعَِجبََال  َلاَق  ِهللا  ِدبَع  نَع  ِدَوسَألا  ِنَع  َهَراَمُع  نَع  ِشَمعَألا  ِنَع  ٌعیِکَوَو  َهَیِواَعُم  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َهَبیَـش  ِیبَأ  ُنب  ِرکَُببَأ  انثّدح 
ِهیَلَع ًاَّقَح  َّنَأ  اَّلا  يرَیََال  ًاءزُج  ِهِسفَن  نِم 

بهـشأو نبریـس  نبا  لوق  وه  هداع و  هذختی  نمل ال  هجاحلل  رـضحلا  یف  عمجلا  زاوج  یلا  همئألا  نم  هعامج  بهذ  رطملا و  نم  دـشأ 
نم هعامج  نع  يزوربملا  قاحسا  یبأ  نع  یعفاشلا  باحصأ  نم  ریبکلا  یشاشلا  لافقلا و  نع  یباطخلا  هاکح  کلام و  باحـصأ  نم 

ملعأ هللا  هریغ و  ضرمب و ال  هللعی  ملف  هتمأ  جرحی  نأ ال  دارأ  سابع  نبا  لوق  رهاظ  هدیؤی  رذـملا و  نبا  هراتخا  ثیدـحلا و  باحـصأ 
هلقن اذـک  اندالب و  خـسن  ضعب  یف  وه  اذـکو  هلئاو  نب  رماع  هانطبـض  اذـکه  ذاعم ) انثدـح  لاق  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبأ  انثدـح  ) هلوق

هیاورلا هذه  یف  اندالب  لوصأ  نم  ریثک  یف  عقو  اذک  هلثاو و  نب  ورمع  مهضعبل  عقو  ملسم و  حیحص  هاور  روهمج  نع  ضایع  یضاقلا 
انه و هاورلا  قافتاب  رماع  وهف  رماع  لیفطلا  یبأ  نع  ریبزلا  یبأ  نع  ریهز  نع  هللادبع  نب  دـمحأ  نع  ملـسمل  یلوألا  هیاورلا  امأ  هیناثلا و 
هخیرات و یف  يراخبلا  هیف  فالخلا  یکح  نمم  ورمع و  لبق  رماـع و  لـیفطلا  یبأ  یف  روهـشملا  هیناـثلا و  هیاورلا  یف  فـالتخالا  اـمنا 

ملعأ هللا  ورماع  فورعملا  دمتعملا  همئألا و  نم  هریغ 

يوون ج5 ص219. حرش  اب  ملسم  حیحص 
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(5)

دنتسناد یم  حیحص  ار  اهزامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها 

نیرتالاب و مالـسا  مرکم  یبن  زا  دعب  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیبلا لها  هلآوهیلعهللایلـص ،)  ) مرکا ربمایپ  هیـصوت  هب  نایعیـش  هک  اج  نآ  زا 
تسرد ار  اهزامن  ندناوخ  مه  رس  تشپ  مالـسلامهیلع )  ) تیبلا لها  رظن  ساسا  رب  مه  هلأسم  نیا  رد  دننادیم ، ینید  عجرم  نیرتربتعم 

.دننادیم

: میناوخیم هعیشلا  لئاسو  باتکرد 

تقو يادـتبا  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  مناوتیم  ایآ  مدرک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـیوگیم  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما  ناراـی  زا  یکی 
؟ دشاب راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  مناوخب ، مه  رس  تشپ  برغم 

.درادن یلاکشا  دومرف :  ترضح  نآ 
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ص 79

: لاق راّمع  نب  قاحسإ  نع  هریغملا ، نب  هللادبع  نع  رمع  نب  یسوم  نع  نیـسحلا ، نبدّمحم  نع  هللا ،  دبع  نبدعـس  نع  هدانـسإبو  - 10
.سأبال لاق : هلع ؟ ریغ  نم  قفشلا  بیغی  نأ  لبق  رضحلا  یف  ءاشعلا  برغملا و  نیب  عمجی  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابأ  تلأس 

هیلع رفعج  یبأ  نع  هرارز  لیـضفلا و  مهنم  طهر  نع  هنیذأ ، نبرمع  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  هدانـسإب  و  - 11
ودـحاو ناذأـب  ءاـشعلا  برغملا و  نیب  عمج  نیتماـقإ و  ناذأـب و  رـصعلاو  رهظلا  نیب  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  َّنأ  مالـسلا 

.نیتماقإ

للعلا ص115 امع ج1ص138- باب ج1ص 210- عورفلا ج1 ص79 - ( 8)

بب ج1 ص211 عورفلا ج1 ص79- ( 9)

یف 8/22 ًاضیا  هدذوأ  اص ج1 ص138- بب ج1 ص211- ( 10)

ناذالا نم  یف 2/36  ًاضیأ  هدروأ  بب ج1ص250  ( 11)

ثیدح 10 هعیشلا ج 3 ص162  لئاسو 
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لمعلا ریخ  یلع  ّیح  مراهچ : شخب 
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.دننادیمن زیاج  ار  هلمج  نیا  نتفگ  تنـس  لها  .تسا  ناذا  رد  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » نتفگ ناناملـسم  نایم  فالتخا  دروم  لئاسم  زا 
.دننادیم مزال  ناذا  رد  ار  نآ  نتفگ  هتسناد ، ناذا  ءزج  ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » نایعیش هک  یلاح  رد 

خـسن ایآ  تسا ، تبثم  خساپ  رگا  و  تسا ؟ هدوب  ناذا  ءزج  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  هلمج  نیا  ایآ  تسیچ ؟ تقیقح 
راتـشون نیا  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  رظن  تسا ؟ هدوب  ناذا  ءزج  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  هراومه  ای  هدش ،

: هک دنکیم  صخـشم  ار  لاؤس  نیا  خساپ  دیامنیم و  راومه  امـش  قیقحت  يارب  ار  هار  و  هدـناسر ، يرای  تقیقح  هب  ندیـسر  رد  ار  امش 
؟ دننادیم مزال  ناذا  رد  ار  لمعلاریخ » یلع  ّیح   » نتفگ نایعیش  ارچ 

ص:85
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(1)

« لمعلاریخ یلع  ّیح   » هب ربمایپ  رما 

نآ خسن  ندوبن  تباث  و 

رد دـنراد و  رظن  قاّفتا  هدـشیم  هتفگ  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  ( » هلآوهیلعهللایلـص  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  هک  نیا  رد  ناناملـسم  یهمه 
هک ناـنچ  تفگیم ؛ ار  هلمج  نیا  دوخ  ناذا  رد  هلآوهیلعهللایلـص )  ) ادـخ لوسر  نذؤم  لـالب  هک  تسا  هدـمآ  ناناملـسم  ییاور  عباـنم 

: تسا هدروآ  لاّمعلا  زنک  مان  هب  دوخ  ییاور  باتک  رد  ق ) _ . م975 ه تنس (  لها  ملاع  يدنه  یقّتم 

« .تفگیم لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » حبص ناذا  رد  لالب  »

ص:86
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ص 85

(. بط ) .ربنملا یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دعق  اذإ  كارشلا  َردق  یخلا ،

( بط ) .لمعلا ریخ  یلع  َّیح  ُلوقیف :  حبصلاب  ُنِذؤی  ٌلالب  ناک  ِلالب  نع  - 23174

ای ُتنذأ  دـق  ُتلقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ُتلخدـف  ًهرم  ُتنأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلوم  نابوث  دنـسم  - ) 23175
دق تلقف : هثلاثلا  هتئج  مث  رجفلا ، يرت  یتح  نذؤت  ال  لاـقف : ُتنذأ  دـق  ُتلقف : ًاـضیأ  ُهتئج  مث  َحبـُصت ، یتح  نذؤتـال  لاـقف : هللا ، لوسر 

(. بع ) .اهیفَّرف مث  هیدی ، عمج  اذکه و  هار  یتح  نذؤت  ال  لاقف : تنذأ 

هماـقِإلا و ال َرخأ  اـمبر  تقولا و  ُمِرخی (2)  ُسمـشلا ال  تَضحد (1)  اذإ  رهظلل  ُنذؤی  ٌلالب  ناـک  لاـق : هرمـس  نب  رباـج  نع  - 23176
(. راجنلا نبا  ناذألا و  یف  خیشلا  وبأ   ) .ِتقولا نع  ناذألا  ُرخؤی 

هرامش 23169. هبادآ / .هماکحا و  ناذالا و  لصف  لاعفالا / مسق  هولصلا / باتک  لامعلا / زنک 

ص:87

، تضحد اهنأک  برغملا ، ههج  یلإ  ءامـسلا  طسو  نع  لوزت  يأ :  سمـشلا » ضحدت  نیح   » هالـصلا تیقوم  ثیدح  یف  تضحد : - 1
.ب (2/104  ) هیاهنلا تقلز  ي 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هالص  نم  تمرخ  ام  لاق : هتالـص ، یل  رمع  یلإ  هفوکلا  لها  هاکـش  امل  » دعـس ثیدح  یف  و  مرخی : - . 2
.ب (2/27  ) هیاهنا ها _ .عدأ  مل  يأ :  ًافرح » هنم  مرخأ  مل  : » ثیدحلا هنم  .تکرتام و  يأ : ًائیش ،
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(2)

هباحص زا  یخرب  هریس 

ار هباحص  لمع  تنس  لها  نوچ  تسا و  هدش  لقن  هباحص  یخرب  زا  ناذا  رد  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » رکذ یخیرات  یثیدح و  عبانم  رد 
رد لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » تایئزج رب  یبوخ  دـهاش  دـناوتیم  ناـنآ  هریـس   (1)، دـننادیم تجح  يداهتجا ) لئاسم  هن   ) يداـبع روما  رد 

.دشاب ناذا 

هب ص2و2) دوش  عوجر   ) یشبح حابر  نب  لالب  فلا -

رمع نب  هللا  دبع  ب -

فینح نب  لهس  نب  هماماوبا  ج -

: دسیونیم راثآلاب  یلحملا  دوخ  یهقف  باتک  رد  ق ) _ . م 456 ه  ) مزح نبا  تنس  لها  ملاع 

(2) .دناهتفگیم لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » زامن ناذا  رد  فینح  نب  لهس  نب  هماماوبا  رمع و  نبا  هدش  لقن  حیحص  دنس  هب 

ص:88

.توریب هیمالسالا ، تاساردلل  ریدغلا  زگرم  ص285 ، قیثوت ، خیرات و  هسمخلا ، هیمالسالا  بهاذملا  - . 1
هدوب و هلاس  هنیدـم 10  هب  ترجه  ماگنه  رمع  نبا  هدرک : لقن  ریبز  زا  ص213 ، ج3 ، بیذهتلا ، بیذـهت  رد  رجح  نبا  هک  نانچ  - . 2
وا هریس  لقن  نیاربانب  هدوب ، هلاس  ًادودح 20  ماگنه  نآ  رد  وا  ترچه ، مهد  لاس  رد  هلآ  هلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  لاس  هب  هجوت  اب 

.دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هب  طوبرم  ناذا  تارابع  صوصخ  رد 
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ص 87

هماقالا ناذألا و ال  سیکنت  زوجی  الو  هلأسم 332- هالصلا - باتک   194

.هماقإلا دارفإ  یف  هجح  نکی  مل  ناذألا  دارفإ  یف  هجح  مترکذ  ام  نکی  مل  امل  مهل : انلقف 

یف لیلهتلا  وه  هیلع و  قفتا  ام  الإ  هماقإلا ، رئاس  ینثی  نأ  بجو  مکنم :- انم و  قافتاب  ینثی  هماقإلا  یف  ریبکتلا  ناـک  اـمل  هنإـف  ًاـضیأ : و 
جرخی عیبرت  اهیف  نوکیل  نیترم ؛ لاقی  ًاضیأ  هماقإلا  یف  نوکی  نأ  بج  تارم و  عبرأ  لاقی  هماقإلا  یف  ریبکتلا  ناک  امل  وأ  طقف ! اهرخآ 

؟! هنالطب سایقلا و  داسف  حیحصتلا  لهأ  يریل  هاندروأ  امنإ  سوه ؛ اذه  لک  .دارفإ و  یلإ  هینثت  یلإ  هنم 

مل هنأل  هب ؛ لوقن  الا  و  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  » مهناذأ یف  نولوقی  وناک  مهنأ  فینح : نب  لهس  نب  همامأ  یبأو  رمع ، نبا  نع  حص  دق  و 
اذه ال لثم  بحاصلا : نع  اذـه  لثم  یف  لوقی  نم  مزلی  ناک  دـقل  و  هنود - دـحأ  یف  هجح  هلآ و ال  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  حـصی 

(. 1) دانسإ حصأب  تباث  هنع  وهف  اذه ، یف  رمع  نبا  لوقب  ذخأی  نأ  يأرلاب :- لاقی 

لوسر نع  تأی  مل  هنأل  ًاضیأ ؛ اذـهب  لوقنال  و  مونلا » نم  ریخ  هالطلا  مونلا ، نم  ریخ  هالـصلا  همتعلا « یف  لاقی  یح : نب  نسحلا  لاـق  و 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا 

هلئسم 331ج2ص194 هولصلا  باتک  راثآلاب - یلحملا 

ص:89
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(3)

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هریس 

مکح هب  یبایتسد  و  هلآویلعهللایلص )  ) ربمایپ تنـس  هب  ندیـسر  عجرم  نیرتربتعم  نیرتهب و  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  میتفگ ، هک  نانچ 
.مینکیم ادتقا  نانآ  هریس  هب  مه  هنیمز  نیا  رد  ور  نیا  زا  دنشابیم ؛ دنوادخ 

حیرـصت هکلب  دنتفگیم ، لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » ناذا رد  دوخ  نانآ  اهنت  هن  هدیـسر ، ام  هب  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  زا  هک  یتایاور  رد 
.تسا هدش  فذح  ترضح  نآ  زا  دعب  هدوب و  هلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هلمج  نیا  هک  دناهدومن 

نارگید و  ق ) _ . م458 ه  ) تنس لها  رگید  ملاع  یقهیب  تنس و  لها  گرزب  ملاع  ق ) _ . (م 235ه دمحم نب  هللا  دبع  هبیش  یبا  نبا  . 1
هک حـالفلا » لـع  ّیح   » هب ناذا  رد  هراوـمه  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هک  دـننکیم  لـقن  میرم  یبا  نب  ملـسم  زا  دوـخ  دنـس  هـب 

.تفگیم لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » نآ زا  دعب  دیسریم ،

ص:90
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لمعلا ریخ  یلع  یح  هناذأ  یف  لوقی  ناک  نم  ( 19)

یح غلب  اذإف  نذؤی  ناک  نیـسح  نب  یلع  نأ  میرم  یبأ  نب  ملـسم  هیبأ و  نع  رفعج  نع  لیعامـسإ  نب  متاح  ان  لاـق  رکبوبأ  انثدـح  ( 1)
.لوألا ناذألا  وه  لوقی  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  لاق  حالفلا  یلع 

یلع یح  لاق - امبرو  مونلا - نم  ریخ  هالـصلا  هناذأ - یف  لوقی  ناک  هنأ  رمع  نبا  نع  عفان  نع  نـالجع  نبا  نع  هلاـخ  وبأ  انثدـح  ( 2)
.لمعلا ریخ 

.لمعلا ریخ  یلع  یح  هناذأ - یف  داز  رمع  نبا  ناک  لاق  عفان  نع  هللا  دیبع  ان  لاق  هماسأ  وبأ  انثدح  (3)

هبیش ج1ص195 یبا  نبا  فنصملا -

ج-1) (      ) هولصلا باتک  (     ) 425 (         ) ننلا رهوجلا  عم  يربکلا  ننسلا  )

یبا نع  کلذ  يورو  رفـسلا  یف  لاق  ورمع  نبا  نع  قولعذ  نب  ریـسن  هاور  کلذـک  هناذا و  یف  کلذ  لوقی  ناـک  هتارمع  نیا  نب  ریس 
* هماما

لیعمسا نب  متاح  انث  دواد  نب  یسوم  انث  یسوم  نب  رشب  انث  یـسوم  نب  رـشب  ان  قاحـسا  رکبوبا  انأ  ظفاحلا  هللادبع  نب  دمحم  انربخاو ) )
وه لوقی  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  لاق  حالفلا  یلع  یح  لاق  اذا  هناذا  یف  لوقی  ناک  نیـسحلا  نا  یلع  نا  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع 

* لوالا ناذالا 

انث هتسر  نب  هللادبع  نب  دمحم  انث  یناهفصالا  خیـشلا  وبا  نایح  نب  دمحم  وبا  انث  هیقفلا  ثراحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  رکبوبا  انربخاو ) )
رمع نبا  صقح  ینبا  رمع  رامع و  رامع و  نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  نذؤملا  دعـس  نب  نمحرلادـبع  انث  بساک  نب  دـیمح  نب  بوقعی 

نا ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هرماف  لمعلا  ریخ  یلع  یح  لوقیف  حبصلاب  يدانی  ناک  هنا  لالب  نع  مهدادجا  نع  مهئابآ  نع  دعـس  نب 
نع هریخ  هولصلا  اهناکم  لعجی 
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هرودحم و هیا  الالب و  ملعامیف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  تبث  ّمل  هظفللا  هذه  و  خیـشلا ) لاق  ) لمعلا ریخ  یلع  یح  كرت  مونلا و 
* قیفوتلا هللااب  هیف و  هدایزلا  هرکن  نحن 

لمعلا ج1ص425 ریخ  یلع  یح  یف  يورام  باب  هالصلا  باتک  يربکلا  ننسلا 

ص:92
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: تسا هدمآ  نینچ  (1) راّخزلا رحبلا  هیشاح  رد 

اریز دـنیوگن ؛ ار  نآ  داد  روتـسد  رمع  .تسا  هدوب  ناذا  رد  لـمعلا )  ریخ  یلع  ّیح   ) هملک نیا  دـندومرف : مالـسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  . 2
.دنیامن افتکا  زامن  هب  هدز ، زابرس  داهج  زا  مدرم  دیسرتیم 

نامز رد  داهج  ًالوا  اریز  دشاب ؛ ناذا  زا  یترابع  فذح  يارب  زوجم  لیلد و  دناوتیمن  مود  هفیلخ  فرط  زا  یهیجوت  نینچ  تسا  یهیدب 
.دندومرفن يریبدت  نینچ  ترضح  دوب و  مه  هلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر 

.درادن ار  تادابع  رد  ندوزفا  ای  نتساک  قح  سک  چیه  وا  تجح  لاعتم و  دنوادخ  زا  ریغ  ایناث 

ص:93

.ق _ . 840ه يافوتم يدیز - ناملاع  زا  یضترم  نب  ییحی  نبدمحا  فیلأت  راصمألا ، ءاملع  بهاذمل  عماجلا  راّخزلا  رحبلا  - . 1
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ص 91

215  -------------------------------- هالصلا باتک 

رمع رمأ  و  َخوسنم .  وهف  لّوالا ، ناذألا  وه  نیـسحلا : نب  یّلَع  لاق  و  ناذألا ، ًاذـئا  ریَخ  یف  رکذَـی  مل  اه ) )(1) امهب اذأ  یف  نیسحلا  نبا 
.هکرتی

.ِخسن هجحب و ال  سیل  کلذ  و  لامعالا ، ریخ  اهلعجب  لبق  عورشملا  لوألاب  ینغی  و  ذغن ، ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هرکذ  دق  انلف :

: هماقإلا دغب  مهنع  ناذألا و  ذغب  حالفلا ، یلع  یح  هالّصلا ، یلع  یح  لب  نویقارعلا )  ) مونلا نم  ٌریخ  هالصلا  وه : بیئنثلا  و  ش ) : ) َهلانس
.هالص لک  یف )  ) ءاشعلا ح )  ) َرجفلا ُصّختی  و  ش )  ) َهللا ُمکتجر  هالصلا 

هالصلا ص315 باتک  راخزلا - رحبلا 

ص:94

هنبیش یبأ  نبا  يور  ءافّشلا و  یف  لاق  امهباذأ ء  یف  نیسحلا  نب  یلع  و  مع )  ) هَدازوا هلوق )  ) .ملعا هللا  و  هیف ، هدایزلا  هرکن  نحن  و  - . 1
نذؤی ناک  ّهنأ  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیف : .لمعلا و  ریخ  یلع  ّیح  هناذا  یف  دار  اُمبَر  ّهنأ  رمع  نبا  نع  عفان  نع  هدانـشإب 

نب ّیلع  هیبأ  نع  یلع  نبدـمحم  نع  ًاضیا  هیف  و  لّوـالا ، ناذـألا  وه  لوقی : و  لـمعلا ، ریخ  لـع  یح  لاـق : حـالفلا ، یلع  ّیح  علب  اذإـف 
هملکلا هذه  تناک  یلع و  نبدمحم  ینغی  لاق : لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  لاق : حالفلا  یلع  ّیح  لاق : اذإ  ناک  ّهنا  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا 

دعـس یکحو  تلق : .یهتنلا  .هالـصلا  یلع  اولکنیون  داهجلا ، نع  شانلا  طبنت  نا  هفاخت  اهنع  اوفکی  نا  باطخلا  نبرمع  رمأف  ناذـلا  یف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  لوقی : ناک  هنأ  رمع ، نع  دـضغلا : حرـش  یلع  هعیـشاخ  یف  ینازاتفتلا  نیّدـلا 

هبیـش یبأ  نبا  دـنع  رمع  نبا  رثأ  تلق : .یهتنا  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  و  حاـکنلا ، هغللو  ّجـحلاهعنم ، ناـهنع : ياـهناو  نهترخأ  اـنأ  ملس 
.ملعا هللاو  ( 2239) مقر (1/194  ) کلذک هدنعف  نیسحلا  نب  یلع  رثأ  امأ  (2240)و  مقر ( 1/195)
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(4)

رمع دهع  رد  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » فذح

رکب یبا  تفالخ  نارود  و  هلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر  دهع  رد  هلمج  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  نانامسم  یثیدح  یخیرات و  عبانم  زا 
.دننامن زاب  داهج  زا  زامن  هب  لاغتشا  اب  مدرم  هک  هدوب  نیا  وا  هزیگنا  تسا و  هدومن  فذح  ار  نآ  رمع  هدوب و 

: تفگ رمع  هک  دنکیم  لقن  دصاقملا  حرش  رد   (1) ینازاتفت . 1

نتفگ جح و  رد  رـسمه ) اب  ییوشانز  هطبار  ) عتمت تقوم ، جاودزا  منکیم : مارح  ار  اهنآ  نم  یلو  هدوب ، ادـخ  لوسر  دـهع  رد  زیچ  هس 
.ناذا رد  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  »

ص:95

.تنس لها  ملکتم  بیدا و  ق ،) _ . (م 793ه ینازاتفت نیدلا  دعس  هب  روهشم  هللادبع  نب  رمع  نب  دوعسم  - . 1
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ص 93

.همامإلا قاقحتسا  یف  دقت  ال  هقفلا ، بتک  یف  هفورعم  هیداهتجا  هلأسم  هادهف  هلمجلاب  و 

يدؤیام وأ  اذـکب ، امایأ  کسفن  ینیعتم  وأ : امه  رد  اذـکب  هدـم  اذـک  کب  عتمتأ  هأرمال : لوقی  نأ  وه  و  حاکنلا ، هعنم  عنم  هنأ  اـهنم  و 
.ًامزال (1) رفز هزوج  مولعم و  لجأ  یلإ  حاکنلا  اهانعم  یف  .هعیشلا و  کلام  اهزوجو  .ینعملا  اذه 

اهنم یـشنی ء  و  هکمب ، ًالالح  میقی  و  جـحلا ، رهـشأ  یف  رمتعیف  اّمرحم ، اهنم  رـصقلا  هفاسم  یلع  نم  هکم  یتأـی  نأ  یهو  جـحلاهعنمو ،
یلع نک  ثالث  لاق : هنأ  هنع  يوُرام  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  دـهع  یف  نیتعتملا  هیعرـشب  ًافرتعم  ناک  دـق  .کلذ و  هماع  جـحلا 

.لمعلا ریخ  یلع  یح  و  جحلا ، هعتم  و  ءاسنلاهعتم ، یه  و  نهمرحأو ، نهنع  ياهنأ  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع 

دمحم يور  ام  یلع  هباحـصلا  نم  ًاعامجا  هروهـشملا  راثآلاب  ءاسنلا  هعنم  هحابأ  خـسن  تبث  دـق  هیداهتجا و  لئاسم  هذـه  نأ  باوجلا  و 
(2) هعتملا نع  مکنایهنی  هلوسر  هللا و  نإ  الأ  ریبخ : موی  يدان  هللا  لوسر  يدانم  نأ  هنع  یلاعت  هللا  یضر  یلع  نع  هفینحلا  نبا 

همامالا یف  لصف  تایعمسلا  یف  ثلاث  دصقم  ینازاتفت ج3 ص 512 - دصاقم  حرش 

ص:96

، ناهبصأ نم  هلـصأ  هفینح ، یبأ  مامإلا  باحـصأ  نم  يرـصبلا ، لیذهلا  وبأ  يربتعلا ، میلـس  نب  سیق  نب  لیذهلا  نب  رفز  وه  رفز : - . 1
باحـصأ نم  ناک  و  هداـبعلا ، ملعلا و  نیب  عمج  بتکلا ، اونّود  نیذـلا  هرـشعلا  دـحأ  وه  و  اـهب ،  یقوثو  اـهءاضف  یلوو  هرـصبلاب  ماـقأ 

هنس یفوت  يأرلا ، انکرت  رثألا  ءاج  اذإ  و  رثا ، ماد  ام  يأرلاب  ذخأنال  نحن  لوقی : ناک  و  هفینحلا ، سایق  وه  يأرلا و  هلیع  بلغف  ثیدحلا 
.1/243 بهذلا تارذش  نونظلا 5/473 ، فشک  تالاقم » « ،» عورفلا یف  درجم  :» هفیناخت نم  _ . 158 ه

ملسم و  باب 31 ، جاکنلا  و  ، 28 باب حئابذلا  و  باب 38 ، يزاغملا  یف  يراخبلا  هجرخأ  هددعتم ، دیناسأ  قرطی و  ثیدـحلا  يوُر  - . 2
باب حاکنلا  یف  یناـسنلا  و  باب 6 ، همعطـألا  و  ، 28 باب حاکنلا  یف  يذـمرتلا  و  ، 23 ثیدح دیـصلا  و  ، 30،32-25 ثیدححاکنلا یف 

حاکنلا یف  کلام  و  باب 16 ، حاکنلا  و  باب 21 ، یحاضألا  یف  یمرادلا  و  باب 44 ، حاکنلا  یف  هجام  نباو  باب 31 ، دیصلا  و  ، 71
ثیدح
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: دسیون یم  راّخزلا  رحبلا  رد  . 2

« .تسا هداد  نآ  كرت  هب  روتسد  رمع  دوب و  لوا  ناذا  رد  لمعلا ، ریخ  یلع  ّیح  : » دیوگیم مالسلاهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع 

دوش و كرت  هداد  روتسد  وا  هدوب و  عورشم  رمع  مادقا  زا  لبق  هچنآ  ینعی  لّوا ، ناذا  زا  دوصقم  دسیونیم : راّخزلا  رحبلا  فلؤم  هاگنآ 
.دننامن زاب  داهج  زا  زامن  هب  نتخادرپ  رطاخ  هب  مدرم  هک  هدوب  نیا  شفده 

.دیآیمن رامش  هب  مکح  نیا  خسن  تسین و  یعرش  تجح  رمع  راک  نیا  دیوگیم : راّخزلا  رحبلا  هدنسیون  نایاپ  رد  و 

ص:97
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ص 95

 315 ةالصلا   باتک 

ص:98
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؟ دوب هچ  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » فذح تلع  دیسرپ : سابع  نبا  زا  همرکع  دنکیم : لقن  راونالاراحب  رد  یسلجم  همالع  . 3

.دننکن كرت  ار  داهج  زامن ، هب  لاغتشا  رطاخ  هب  مدرم  تساوخیم  رمع  تفگ : سابع  نبا 

ص:99
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ص97

ةالصلا باتک   140

ص:100
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بیوثت مجنپ : شخب 

ص:101
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باوخ زا  زامن   – ترابع نیا  زا  دننادیم و  بحتسم  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » ترابع نتفگ  حبص  ناذا  تالمج  رد  تنس  لها  رتشیب 
.دننکیم دای  بیوثت  ناونع  اب  تسا - رتهب 

: دسیونیم ءاهقفلا  ةرکذت  باتک  رد  یلح  همالع 

اب رگید  راـب  هدومن ، توعد  زاـمن  هب  ار  مدرم  ةالـصلا » یلع  ح   » هلمج اـب  ـالبق  هک  نیا  اـب  نذؤم  تسا و  تشگزاـب  ياـنعم  هب  بیوثت  »
(1)« .تسا قباس  يانعم  هب  تشگزاب  یعون  نیا  دناوخیم و  ارف  زامن  هب  ار  نانآ  مونلا  نم  ریخ  ةالصلا  نتفگ 

ناذا هدننکلطاب  ار  ناذا  ءزج  ناونع  هب  ار  نآ  رکذ  هکلب  دننادیمن ، بحتسم  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  نتفگ  نایعیش  تنـس ، لها  فالخرب 
دوخ مرتحم  ناگدـنناوخ  ات  میزادرپب ، راصتخا  روط  هب  هیرظن  ود  ره  لیالد  یـسررب  هب  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  دنرامـشیم  تعدـب  و 

.دنیامن تواضق 

: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  دراد  يددعتم  لیالد  دنیوگیمن ، مونلا ) نمریخ  ةالصلا   ) هماقا ناذا و  رد  نایعیش  هک  نیا 

ص:102

ص50. ج3 ، ءاهقفلاةرکذت ، - 1
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(1)

( مالسلا مهیلع   ) تیبلا لها  یهن 

، هماقا ناذا و  رد  اهنت  هن  دنشابیم  هلآو ) هیلعهللایلص   ) ادخ لوسر  تنس  ادخ و  مالک  هب  مدرم  نیرتانـشآ  هک  مالـسلامهیلع )  ) تیبلالها
ینب تعدب  مونلا  ریخ  ةالصلا   » هک هدش  لقن  نینچ  رفعج ) نب  یسوم  ترضح   ) متفه ماما  زا  هکلب  دنتفگیمن ، مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا  »

« .دوشیمن بوسحم  ناذا  لصا  زا  (1) و  تسا هیما 

ص:103

.دناهدرک شالت  رتشیب  لمع  نیا  تیبثت  جیورت و  رد  هیما  ینب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دیاش  - 1
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ص 103

 .... نسحلا یبا  نع  هنم : و 

ص:104
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(2)

بیوثت ندوب  تعدب  رب  ننست  لها  ناگرزب  هباحص و  زا  یخرب  حیرصت 

( ماما  ) زا زین  و  تسا ، تعدب  نیا  تفگ  شدنزرف  دروآ و  دوجو  هب  رمع  ار  بیوثت  دـیوگیم : رحبلابحاص  : » دـسییونیم  (1) یناکوش . 1
.دییازفن نادب  تسین  ناذا  زا  ار  هچنآ  دومرف : دینش  ار  بیوثت  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع )  ) یلع

ص:105

تنـسلها هیدـیز و  هجوت  دروم  هک  راطوألالین  فورعم  باـتک  هدنـسیون  ق ) _. .م 1250 ه  ) یناـکوش دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  - 1
.دشابیم
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ص 105

2 ةالصلا / باتک 

ص:106
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ریخ حبـص  زامنیارب  ار  وا  ات  دـمآ  باطخنب  رمع  دزن  نذؤم  دـسیونیم : أطؤملا  شباتک  رد  یکلاـم ) بهذـم  ياوشیپ   ) سنا نبکلاـم  . 2
يادن يارب  ار  هلمج  نیا  داد  روتـسد  رمع  سپـس  مونلا .» نم  ریخ  ةالـصلا  : » دز ادـص  ار  وا  هنوگ  نیا  .تسا  باوخ  وا  هک  دـید  دـهد ،

.دهد رارق  ناذا  ءزج  حبص 

( تسا هدمآرب  تارابع  نیا  هیجوت  ددص  رد  یتارابع  رکذ  اب  ص184 ) ج1 ،  ) أطؤم رب  دوخ  حرش  رد  یناقرز  هچ  ره  )

؟ دش هتفگ  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » ینامز هچ  دیـسرپ  نیعبات ) ياملع  زا   ) سواط زا  یـصخش  دروآیم : لامعلازنک  رد  يدنه  یقتم  . 2
...دشن هتفگ  هلآو ) هیلعهللایلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هلمج  نیا  داد : باوج  وا 

ص:107
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ص 107

ةالصلل ءادنلا  یف  ءاج  ام  ةالصلا / باتک 

ص:108
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دناهتفگ تیرثکا  .تسا  فالتخا  حبص  ناذا  رد  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » نتفگ رد  دسیونیم : دهتجملا  ۀیادب  باتکگ  رد  دشر  نبا  . 4
تـسا تنـس  قباطم )  ) هک یناذا  رد  تارابع  نیا  اریز  دوشیمن ؛ هتفگ  مونلا » نمریخ  ةالـصلا   » ناذا رد  دـناهتفگ  نارگید  تسا و  زیاج 

.دشابیمن

رمع ناـمز  رد  هک  نیا  اـی  دـشیم ، هتفگ  ربماـیپ  ناـمز  رد  تراـبع  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  فـالتخا  تلع  .تسا  نیمه  زین  یعفاـش  رظن 
؟ دش هدوزفا 
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ص109

ةالصلا 89 باتک 

 .... هللادبع ةروذحم و  یبا  نع  حاحص 
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(3)

تنسلها لاجر  دانتسا  هب  بیوثت  كرادم  يدنس  فعض 

نیا مامت  فعـض  هب  دـقتعم  تنـس ، لـها  لاـجر  هب  هجوت  اـب  هداد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  بیوثت  تاـیاور  یهمه  ناـققحم ، زا  یخرب 
.درک هعجارم  نادب  ناوتیم  هک  تسا  تخادرپ  مهم  نیا  هب  فاصنإلا  باتک  رد  بناحبس  هللاۀیآ  ققحم  هیقف  هلمج  زا  دنشابیمتایاور ؛

تسین و بیوثت  تایاور  زا  يریخ  ملـسم  يراخبحیحـص و  ینعی  تنـسلها ، یثیدـح  بتک  نیرتربتعم  رد  هک  تسا  يروآداس  ناـیاش 
.تسا هتسناد  فیعض  ار  نآ  هدرک و  هراشا  ثیدح  کی  هب  اهنت  ربخلا » یف  ءاج  ام   » باب ةالصلا  باتک  رد  يذمرت 
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ص111

198 ح _ باب 145 / ةالصلا / باوبأ 
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(4)

هعیش ناملاع  مالک  رد  بیوثت  ندوب  تعدب 

.دیوگب مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » شیوخ ياهزامن  رد  نذؤم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  تعدب  ام  دزن  بیوثت  یلح : همالع  . 1
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ص113

هلأسم 160:
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.دنراد عامجا  بیوثت  ندوب  عورشمان  رب  ردان  يدارفا  زجب  ام  باحصا  یفجن : نسح  دمحم  خیش  گرزب  ققحم  . 2
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ص115

113 ناذالا ) یف  بیوثتلا  مکح  یف   ) ج9
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(5)

بیوثت تایور  نایم  دیدش  ضراعت 

رگیدکی ضراعت ا  رد  فلتخم و  نانچ  ناذا ) عیرشت  تایاور  هکلب   ) بیوثت تایور  هک  دوشیم  هظحالم  تنسلها  كرادم  هب  عوجر  اب 
.درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  .دنادرگزاب  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تسا 

.درک ریرقت  زین  ربمایپ  دومن و  هفاضا  ناذا  رد  ار  نآ  لالب  فلا -

.دهد رارق  حبص  ناذا  رد  ار  نآ  ات  دومن  رما  ار  نذؤم  باطخ  نب  رمع  ب -
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ص 117

رجفلا ناذا  یف  بیوثتلا  باب 
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.داد میلعت  هروذحم  ابا  هب  هلآو ) هیلعهللایلص   ) ربمایپ ج -
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ص 119

دیبع نب  ثرحلا  انث  ددسم ، انثدح  - 500
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« مونلا نم  ریخ  ةالـصلا   » نآ ياج  هب  هک  درک  رما  هلآو ) هیلعهللایلـص   ) ربمایپ تفگیم ، لمعلاریخ » یلع  یح   » حبـص زامن  رد  لـالب  د -
.دیوگب
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ص 121

یناربطلا هاور 
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لاؤس کی  هب  خساپ 

؟ دیراد تایاور  هنوگ  نیا  یهرابرد  یحیضوت  هچ  دوشیم ؛ هدید  بیوثت  هب  هیصوت  هاگ  زین  هعیش  تایاور  رد  دنسرپیم : یخرب 

هب راصتخا  هب  .دراد  ياهژیو  حیضوت  کی  ره  هک  هدمآ  نایم  هب  بیوثت  زا  نخس  تیاور  راهچ  رد  میاهدروخرب  ام  هک  اجنآ  ات  خساپ :
: مییامنیم هراشا  اهنآ  یهمه 

ناـکم حـالفلا  یلع  یح  بیوثتلا  یلع  تدز  تئـش  نا  : » دوـمرف نم  هب  مالـسلاهیلع ) رقاـب  ماـما   ) رفعجلاوـبوا دـیوگیم :  (1) هرارز - 1
ریخ ةالـصلا   » هک نیا  اج  هب  ینعی  ازفیب ؛ ار  حالفلا » یلع  یح  «، » مونلا نم  ریخ  ةالـصلا   » ياجب یهاوخیم  رگا  مونلا ؛» نم  ریخ  ةالـصلا 

.وگب حالفلا » یلع  یح   » راب راهچ  ای  هس  الثم  ییوگب ، مونلا » نم 

هب ار  بیوثتلا » یلع   » تراـبع ناوتیم  تسا  ضیوعت  بیوثت ، یناـعم  زا  یکی  هک  میناوخیم  ۀـغللاسوماق  باـتک  رد  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب 
دیوگیم هدومرف و  یفن  ًاحیرص  هکلب  تسین ، بیوثت  رب  يدییأت  اهنت  هن  قوف  تیاور  هجیتن  ر  دومن ، همجرت  نیزگیاج » ضوع و   » ناونع

.وگب رتشیب  ار  حالفلا » یلع  یح   » هلمج وت  دنیوگیم ، تنسلها  هک  هلمج  نآ  ياج  هب 

.تسا تنس  هماقا ، رد  بیوثت  ءادن و  »(2) ؛ ۀنسلا نم  ۀماقالا  یف  بیوثتلا  ءادنلا و  ( : » مالسلاهیلع  ) هللادبع یبا  نع  . 2

تنس لها  دننادیمن و  بحتسم  هماقا  رد  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » يانعم هب  بیوثت  ینـس  هعیـش و  زا  کی  چیه  هک  مینادیم  حیـضوت :
؛ تسا رارکت »  » دارم اسب  هچ  هک  دـشاب  يرگید  يانعم  هب  دـیاب  تیاور  نیا  رد  بیوثت  نیاربانب  .دـننادیم  بحتـسم  ار  نآ  ناذا  رد  اهنت 

، هدومن رارکت  ار  هماقا  تالمج  تسا  بحتسم  ینعی 
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دودرم ینس  هعیش و  رظن  زا  دشاب ، مونلا » نم  ریخ  ةالصلا  ، » تیاور نیا  رد  بیوثت  زا  دوصقم  رگا  هک  ارچ  مییوگب ، راب  ود  ار  کی  ره 
.دوب دهاوخ  تسردان  و 

ریخ ةالصلا  : » دزیم ادص  شاهناخ  رد  مردپ   (1) ؛» مونلا نم  ریخ  ةالصلا  هتیب  یف  يدانی  یبا  ناک  : » دنیامرفیم مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  . 3
«. مونلا نم 

دارفا ندرک  رادـیب  يارب  ار  هلمج  نیا  ترـضح  تفگ  ناوـتیم  اذـل  تسا ؛ هدـماین  ناـیم  هـب  ناذا  زا  ینخـس  تـیاور  نـیا  رد  حیـضوت :
هب ناذا  رد  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » نتفگ زا  ترـضح  نآ  مینکیم  هظحـالم  یتیاور  رد  هک  یماـگنه  هژیو  هب  ناذا ، رد  هن  دـناهتفگیم 

.درادن لاکشا  هلمج  نیا  نتفگ  زامن ، تهج  نارگید  ندرکرادیب  يارب  دناهدومرف  هدرک و  یهن  تحارص 

لقت و ال  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » دعب مونلا » نم  ریخ  ةالصلا  : » لقف رجفلا  ناذا  یف  تنک  اذا  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  - 4
(2) «. ناذالا یف  یه  اّمنا  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » ۀمالا یف 

نیا وگم ، ار  هلمج  نیا  هماـقا  رد  و  موـنلا » نم  ریخ  ةالـصلا  : » وـگب لـمعلاریخ : یلع  یح   » زا دـعب  ییوـگیم  حبـص  ناذا  هک  یماـگنه 
« .تسا ناذا  رد  طقف  ترابع 

ریخ ةالصلا   » تنس لها  ناذا  رد  تسین و  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » تسه و لمعلاریخ » یلع  یح   » هعیـش ناذا  رد  هک  مینادیم  حیـضوت :
هب یمالـسا  بهذـم  چـیه  رد  دـشاب  هلمج  ود  ره  هدـنرادرب  رد  هک  یناذا  نیارباـنب  .تسین  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » تسه و مونلا » نم 

لباق دوش و  هتشاذگ  رانک  دیاب  هدش  هیصوت  هلمج  ود  ره  هب  نآ  رد  هک  ثیدح  نیا  میریگیم  هجیتن  اذل  تسا ؛ هدشن  هتخانش  تیمـسر 
.تسین انتعا 
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لیذ راثآ  هعومجم  نیا  يرس  زا 

.دیدرگ دهاوخ  رشتنم  يدوزب   

لسوت - 1

كربت  - 2

.راوگرزب نآ  تیب  لها  ربمایپ و  هاگمارآ  ترایز  - 3

هاگمارآ رب  يانب  - 4

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دالیم  نشج  - 5

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رب  يرادازع  - 6

ناذا رد  هللا » یلّویلع  ّنا  دهشا   » تارابع یسررب  - 7

وضو تیفیک  - 8

هّیقت - 9

سمخ - 10

نآ فیرحت  هلأسم  نآرق و  - 11

ّتقوم جاودزا  - 12

بتک یخرب  رد  فیرحت  فذح و  - 13

باحصا ریاس  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يرترب  تلیضف و  - 14
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هّیمیت نبا  راثآ  رد  یلمأت  - 15

...و
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ناگدنسیون اب  سامت 

[M_OSTADEE@YAHOO.COM [1

:Links

------

mailto:M_OSTADEE@YAHOO.COM [ 1]

ص:127

( توافتم ياه  هاگدید  یخرب  هب  دنتسم  ون و  یهاگن   ) درخ www.Ghaemiyeh.comمیمش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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